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 يمذيح
وىذا العصر الذي نعي  فيو ىو عصر األ ياء اظتتفّوقة،  ،ؿتن يف زماف اظتنافسة الشديدة

وليا يف ىذا العصر مكاف لشيء عادي، كل األ ياء العادية تفقد قيمتها يف ىذا الزماف، لذا 
أف ؾتعل منهم أ خاصاً  -الذين ايفدُتنا عليهم وعلى توجيههم -ف ف أفضل ىدية عتؤالء األبناء

 هم وسلوكهم وتقواىم وأخبلقهم وعطائهم وأدائهم.متفوقُت، أ خاصاً غَت عاديُت: يف فهم
ال تستطيع أف تعي  ىذا الزمن بكفاءة وبكرامة أيضًا من غَت تفوؽ، ألف عصر األ ياء 
السهلة قد انتهى، مع كل يـو نتر تمهر متطلبات جديدة لكي حتيا حياة كرنتة.. فقبل ستسُت 

كي يعي  اإلنساف بكرامتو، لكن اضتاؿ سنة َف تكن مطلوبة  بل ُة أرباع ما ىو مطلوب اليـو ل
د أدوات تغَتت اخف، فزماننا متتلف اختبلفًا متسارعاً، ولذا ف ف الفهم واظتعرفة والتفكَت اصتيّ 

أساسية يف تأمُت متطلبات ىذا الزمن الصعب الذي يُطل علينا، والذي تًتسخ متطلباتو يف 
 .  حياتنا يوماً بعد يـو

علينا أال نرى التعقيد فقط، فالثابت أنو مع كل تعقيد إف عصرنا ىو عصر التعقيد، و 
جديد تُتاح فرصة جديدة، وتتوافر بدائل جديدة، فاإلنساف يف البادية يعي  حياة بسيطة، وقد 
 ال يصل عدد اظتهن إُف عْشر يف تلك البيئة البسيطة، لكنها تصل إُف عشرة  الؼ يف اظتدينة.

ثرت البدائل، وإذا َف يكن الفىت ُمعّداً ر التعقيد كَ لما كثُ ظتاذا؟.. ألف اظتدينة بيئة معقدة، وك
إعدادًا ذىنيًا جيدًا ف نو لن يرى البدائل، ولن يرى الفرص، وسنجده يرى التعقيدات والتحديات 
فقط..! وؿتن عندنا صنفاف: اإلنساف الذي ال لتسن إال التشّكي، وكلما أخفق يف  يء اث 

ك اإلنساف الذكي األظتعّي الذي ال يبحث عن فرص، لوىناعن ضحية لُتملها ذلك اإلخفاؽ. 
 إفتا ىو يوِجد الفرص.

ومن ىنا عزيزي الطالب عليك أف دتتلك زماـ اظتبادرة وأسباب التفوؽ حىت تصل إُف ما 
ترمو إليو، ولعلك هد يف ىذا الكتاب ما يسدد لك خطاؾ، ويبٍت لك جداراً فيما نسميو بثقافة 

بل لعلو يكشف لك بعضًا من خبايا وأسرار الذات اإلنسانية اليت قاؿ اهلل  معرفة اإلنساف لذاتو،
 ، ويقوؿ الشاعر: ٕٔتعاُف فيها: )ويف أَنُفِسكم أفبل تُبصروف( الذاريات:

 أحتَسُب أنَك ُجرـٌ َصغٌَت            وفيَك انطوى العاَفُ األكربُ 
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 اسرتاذٛجٛاخ َثذأ تٓا
واظتصطلحات اليت ال  واظتفهوماتسوؼ نقدـ يف ىذا الكتاب العديد من االسًتاتيجيات 

غٌت عنها قبل الولوج يف سلك التفوؽ والنجاح، فهّيا بنا نأخذ يف البداية خطوة عملية، مث ننطلق 
 من بعدىا إُف اطتطوات األخرى:

 فكر يف موقف صعب تريد حتقيقو. -ٔ

 .؟نو، مث ما ىي ذترة حتقيقوقرر ما ىو الرابط واعتدؼ م -ٕ

دقيقة.  ٕٓأوجد لنفسك مكانًا مرلتًا لن يزعجك فيو أحد ظتدة  -االسًتاحة -ٖ
 مرات.  ٙإُف  ٖمن  استخدـ التنفا بعمق مث اطرحو ببطءو 

أغم، عينيك وختيل نفسك قد حققت ىذا اظتوقف، مث  اىد نفسك ىادئاً،  -ٗ
 صلت على ما تريد.مرتاحاً، مسًتخياً، متحكماً بكل  يء وقد ح

مرات، مث افتح  ٓٔعلى ذلك بفضل اهلل  ك: )أنا قوي ب ذف اهلل، أنا قادرقل لنفس -٘
 عينيك، وتنفا بعمق(. 

و، قاستخدـ ىذه اطتطوات كلما  عرت نفسك بأنك قد ابتعدت عما تريد حتقي -ٙ
ظتاضي(، فهنالك مقولة صينية تقوؿ: )أنت اليـو من صنع تفكَت أنت وضعتو و منت بو يف ا

وأحّب عند اهلل من اظتؤمن  ويقوؿ الن  ػتمد صلى اهلل عليو وسلم: )اظتؤمن القوي خَتٌ 
 ، فلذلك انتبو عزيزي القارئ ظتا تفكر بو، فهو من يصنع حاضرؾ ومستقبلك.(ٔ)الضعيف(

عليك أف تدرؾ عزيزي القارئ أف السعادة ليست يف حتقيق رغباتك والوصوؿ إُف أىدافك 
فقط، بل إف السعادة يف مساعدة اخخرين أيضًا على حتقيق رغبا م، وتقدٔف العوف عتم للوصوؿ 

                                                           
(1)

 رواه مسلم عن أبً هرٌرة. 
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إقامة اضتق وإعادتو إُف أصحابو، أي إف السعادة يف العطاء أكثر إُف أىدافهم، بل إف السعادة يف 
 ىي يف األخذ. ؽتا

لقد كاف الليل داِمسًا حينما عاد ػتمد إُف بيتو، ولكنو َف يكن وحده، لقد وجد حصاناً. 
والده إنو من اظتمكن لو إبقاء لو وظتا عاد إُف منزلو، توسل إُف أبيو لكي لتتفظ باضتصاف. قاؿ 

األب: )يف  اضتصاف عتذه الليلة فقط، حيث إف من اظتتوقع أف يبحث صاحبو عنو.. مث استطرد
 الصباح سأقوؿ لك ماذا تفعل(.

الليلة.. وكاف قتو قضاء أطوؿ فًتة ؽتكنة مع اضتصاف. وظتا ذىب  تلكَف ينم ػتمد أبدًا 
والده إُف الفراش كانت الشما قد أ رقت واستيقظ اصتميع يف البيت. وجاء األب لَتى ابنو 

و(. فقاؿ ػتمد: )ولكن يا والدي، وقاؿ لو: )أعتقد أنو عليك اخف أف ترجع اضتصاف إُف أصحاب
لست أدري أين يقيم صاحب اضتصاف، ال أدري كيف أرجعو(. فنمر األب إُف ابنو بابتسامة 
وديعة فًتة مث قاؿ: )ػتمد، سر إُف جانب اضتصاف ودعو يفتح لك الطريق، فهذا اضتيواف يعرؼ 

 مكاف إقامتو السابقة بالفطرة(.

مبا شتعو ولكن بعد خروجو من اظتنزؿ فعل مثلما قاؿ ارتدى ػتمد مبلبسو وىو غَت مقتنع 
إُف اليسار  ينعطفاصتميل. وتعجب الولد حينما رأى اضتصاف  اضتصافوالده ومشى إُف جانب 

بافتخار، وتابع ػتمد اضتصاف. أخَتاً وصل ػتمد مبتسماً وفرحاً ومعو اضتصاف إُف  -مث إُف اليمُت
 راكضُت، و كروا ػتمد إلرجاعو اضتصاف، وأعطوه ىديو. القرية. وظتا رأى القرويوف اضتصاف أتوا

وظتا عاد ػتمد إُف منزلو، سألو والده إذا كاف أرجع اضتصاف. فهز ػتمد رأسو قائبًل: )فعلت 
مثلما قلت ِف، ووجد اضتصاف طريقو إُف صاحبو(. وبعد فًتة من التفكَت أضاؼ: )أتدري يا أيب، 

دت اضتصاف أما كنت سعيداً، وكاف عندي أمل أنك حينما وج -ىناؾ  يء أريد أف أقولو لك
قت يف مساعدة ىؤالء الناس يف ستسمح ِف ب بقائو معي، ولكنٍت اخف أكثر سعادة ألنٍت وفّ 

 ولكن يا أيب، أعرؼ أنك طلبت مٍت إرجاع اضتصاف لسبب(. -القرية
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ا ساعدت من العطاء واظتساعدة وحينم -يا ػتمد -فقاؿ األب مبتسماً: )إف السعادة تنبع
ىؤالء الناس،  عرت بالسعادة وىذا ىو الدرس األوؿ لك. والدرس الثآف ىو أنو عندما سرت 

ف ذا كاف اضتيواف قد  احبو بدوف أي تأ َت منك.. يا بٍت:بالقرب من اضتصاف، وجد سبيلو إُف ص
، عرؼ طريقو من دوف تفكَت وال معُت، فكيف باإلنساف الذي وىبو اهلل تعاُف العقل والفكر

 .بل غَت ذاتك. ،م وال حتاوؿ تغيَتىمعليك أف تتقبل الناس على أحوعت

إذا أردت أف يتقبلك الناس، تقبلهم كما ىم، وإذا أرد م أف لتًتموؾ فاحًتمهم أنت، 
وإذا أردت أف يبتسموا لك فابتسم عتم، وإذا أرد م أف لتبوؾ فأحبهم، وإذا أردت أف تأخذ، 

 .(وسوؼ تُعطى عشرات اظترات بالزيادة من اهلل سبحانو وتعاُف -أي مقابل-فأعِط دوف انتمار 

دى بو، تومع الوقت أصبح أستاذًا يُق ،عمبًل بنصيحة والده، ازداد ػتمٌد إدراكًا وتفهماً 
 ماً يشع بُت الناس ُخًلقاً وإحساناً. لَ وعَ 
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 يفاْٛى انرفٕق
ىذا اظتقاـ حُت يُفّسر ؾتاح  دة من العوامل، وأكرب خطأ يفالنجاح عبارة عن  بكة معقّ 

فبلف بكونو من بيت علم، أو ؾتاح فبلف لكونو من بيت  راء، أو َدرس يف مدرسة جيدة، أو 
 لكونو ذكياً..

ال ريب أف ىذه أمور تساعد الكثَتين على التفوؽ، لكننا يف اظتقابل نعرؼ كثَتين حموا 
عاديُت.  فمن اظتهم أف يفهم الطبلب بكل ىذه اظتيزات، وَف ينتفعوا هبا، وَف يصبحوا أكثر من 

أنو ال يشًتط للطالب حىت ينجح ويتفوؽ على األقراف أف ينشأ يف أسرة متعلمة أو غنية، وال 
يشًتط أف يَدرس يف مدرسة، أو جامعة ؽتتازة، أو يتمتع بقدرات علمية وعقلية عالية.. اظتهم أف 

 اليت تساعده على النجاح ومن أقتها: اظتفهوماتنتتلك 

 .طلب اظتعونة من اهلل تعاُف، واللجوء إليو، والثقة مبا عنده 
 احملافمة على الوقت. 
 اظتثابرة. 
 الًتكيز على العمل. 
 التغلب على اإلحباط. 
 تنميم الشأف اطتاص. 
 وضوح األىداؼ. 
 كتابيةاإل. 
 االنفتاح. 
 تأجيل الرغبات. 

تقدٔف التحفيز والتشجيع على ؿتو مستمر، فذاؾ ىو الوقود الروحي على  األىل  وقد يساعد
العـز واإلصرار فيكوف ، ولكن قد ال يستطيع األىل ذلكالذي يصنع العجائب إف ُوجد، 

 واألزمات.  العقباتالسبلح األمثل لتخطي 
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 يٍ أسشاس انرفٕق يف انٛاتاٌ
يقوؿ : "أرسلت الدولة  ،أوساىَتاف قصة الطالب اليابآف من أسرار التفوؽ يف الياب

، ورجعت بعوث اليابانية يف بدء حضار ا بعو ا دراسية إُف أظتانيا كما بعثت الدوؿ العربية بعو اً 
خالية الوفاض!! فما ىو السر؟ لنقرأ القصة حىت  العرب لياباف لتحضر أمتها، ورجعت بعوثا

 .نتعرؼ على اإلجابة

لو أنٍت اتبعت "ي بعثتو حكومتو للدراسة يف أظتانيا: الذ يقوؿ الطالب اليابآف أوساىَت 
يء.  جامعة ىامبورج ظتا وصلت إُف  نصائح أستاذي األظتآف الذي ذىبت ألدرس عليو يف 

كانت حكوميت قد أرسلتٍت ألدرس أصوؿ اظتيكانيكا العلمية، كنت أحلم بأف أتعلم، كيف أصنع 
 .صغَت ػتركاً 

" ىو Modelسية أو ما يسمى "موديل كنت أعرؼ بأف لكل صناعة وحدة أسا 
 وضعت يدؾ على سر ىذه الصناعة كلها، وبدالً  ،أساس الصناعة كلها، ف ذا عرفت كيف تصنعو

تبا ألقرأىا، وقرأت أخذوا يعطونٍت كُ   من أف يأخذٓف األساتذة إُف معمل، أو مركز تدريب عملي،
كانت قوتو وكأنٍت أماـ لغز   أماـ احملرؾ، أياً  ما زلتحىت عرفت نمريات اظتيكانيكا كلها، ولكنٍت 

 .ال لتل

، قرأت عن معرض ػتركات إيطالية الصنع، كاف ذلك أوؿ الشهر، وكاف  ويف ذات يـو
ذتنو يعادؿ مرت  كلو، فأخرجت الراتب  ،قوة حصانُتب وجدت يف اظتعرض ػتركاً و معي رات ، 
وضعتو على اظتنضدة مث بو إُف حجريت،  وذىبت جداً   قيبلً  قد كافزتلت احملرؾ و مث ودفعتو، 

.. نفسي: ىذا ىو سر قوة أوربايف قلت مث  ىر،اأنمر إُف تاج من اصتو  وكأنٍت وجعلت أنمر إليو،
طاؼ بذىٍت خاطر يقوؿ: إف ىذا فلغَتت تاريخ الياباف،  ،كهذا  لو استطعت أف أصنع ػتركاً 

دوة اضتصاف، وأسبلؾ، وأذرع احملرؾ يتألف من قطع ذات أ كاؿ وطبائع  ىت، مغناطيا كح
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رافعة، وعجبلت ، وتروس وما إُف ذلك، لو أنٍت استطعت أف أفكك قطع ىذا احملرؾ وأعيد 
تركيبها بالطريقة نفسها اليت ركبوىا هبا، مث  غلتو فا تغل، أكوف قد خطوت خطوة ؿتو سر 

ثرت على واثت يف رفوؼ الكتب اليت عندي ، حىت ع " الصناعة األوربية،Model"موديل 
كثَتا، وأتيت بصندوؽ أدوات العمل، ومضيت أعمل، الرسـو اطتاصة باحملركات وأخذت ورقا ً 

رشتت احملرؾ، بعد أف رفعت الغطاء الذي لتمل أجزاءه، مث جعلت أفككو، قطعة قطعة، وكلما 
دت فشيئا فككتو كلو، مث أع فككت قطعة رشتتها على الورقة بغاية الدقة، وأعطيتها رقما، و يئاً 

ياـ، كنت  كل يف أتركيبو، و غلتو فا تغل، كاد قل  يقف من الفرح، استغرقت العملية  بل ة 
 اليـو وجبة واحدة، وال أصيب من النـو إال ما نتكنٍت من مواصلة العمل.

ما فعلت، اخف ال بد أف أختربؾ، سآتيك  زتلت النبأ إُف رئيا بعثتنا فقاؿ: حسناً  
مبحرؾ متعطل، وعليك أف تفككو، وتكشف موضع اطتطأ وتصححو، وهعل ىذا احملرؾ العاطل 

من  ةقد كانت  بل لعرفت أ ناءىا مواضع اطتلل، حىت كلفتٍت ىذه العملية عشرة أياـ لقد   ،يعمل
 طرقة واظتربد.اظت باستخداـ صنعت غَتىا بيديفقطع احملرؾ بالية متآكلة، 

عليك اخف أف ". . وكاف مبثابة الكاىن يتوُف قياديت روحيا: ة ِفبعد ذلك قاؿ رئيا البعث 
، ولكي أستطيع أف أفعل ذلك التحقت " تصنع القطع بنفسك مث تركبها حىت تصبح ػتركاً 
، أراد مٍت  من أف أعد رسالة الدكتوراة كما دالً فب مبصانع صهر اضتديد، وصهر النحاس، واألظتنيـو

وأقف صاغرا إُف جانب عامل صهر  ،أساتذيت األظتاف، حتولت إُف عامل ألبا بذلة زرقاء
د ، حىت كنت أخدمو وقت األكل، مع أنٍت من أسرة كأنو سيّ و طيع أوامره اظتعادف، كنت أُ 

 يء.ويف سبيل الياباف يهوف كل   ،افساموراي، ولكنٍت كنت أخدـ الياب

 لتدريبات ذتآف سنوات، كنت أعمل خبلعتا ما بُت عشرقضيت يف ىذه الدراسات وا 
، وبعد انتهاء يـو العمل كنت  خذ نوبة حراسة، وخبلؿ  ساعات وستا عشرة ساعة يف اليـو

 جع قواعد كل صناعة على الطبيعة.الليل كنت أرا
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"اضتاكم اليابآف" بأمري فأرسل ِف من مالو اطتاص، ستسة  الؼ جنيو  وَعِلَم اظتيكادو 
ا ًتيت هبا أدوات مصنع ػتركات كاملة، وأدوات و الت، وعندما أردت و  تذىبف ،إؾتليزي

وعندما وصلت إُف  أملك،، فوضعت رات  وكل ما نفدت حنها إُف الياباف كانت النقود قد 
مصنع  ئن أستحق مقابلتو إال بعد أف أنشل)أف يرآف، قلت: ناجازاكي قيل ِف: إف اظتيكادو يريد 

سنوات، ويف يـو من األياـ زتلت مع مساعدي عشرة  ٜاستغرؽ ذلك لقد ، (ػتركات كامبلً 
ابتسم ف هبا إُف اضتاكم تودخل ،(، قطعة قطعة، زتلناىا إُف القصرػتركات ) صنعت يف الياباف 

، صوت ػتركات يابانية خالصة، ىكذا ملكنا ىذه أعذب موسيقى شتعتها يف حيايت"وقاؿ: 
" وىو سر قوة الغرب، نقلناه إُف الياباف، نقلنا قوة أوربا إُف الياباف ونقلنا Model"اظتوديل 

 ".ياباف إُف الغربال
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 :انعًم ترفٕق
من اظتهم عليك أيها الشاب اليـو أف تنمر إُف اظتستقبل بعيٍت صقر، فاألحداث اظتتسارعة 

أف نتد بصره إُف  -السيما الشباب -والتطورات الكربى هعل من الواجب على كل واحد منا
األماـ بقدار ما يستطيع.  َف يسبق أف مر على البشر زماف كهذا الزماف يف حاجتو إُف اليقمة 

 وإُف الوعي.

دث من أنتم تعرفوف كلما زاد اظترء يف سرعة سيارتو كاف عليو أف يتنبو أكثر ظتا نتكن أف لت
مفاجآت، وعليو أف لتسب حساب األمور اليت قد تبدو بعيدة فيما لو كاف نتشي بسرعة 
منخفضة.. ف ذا كاف السائق مصاباً بقصر النمر وىو يسوؽ بسرعات عالية ف ف ىذا يعٍت تعرضو 

.  للكثَت من اظتخاطر، وىكذا ؿتن اليـو

بالتاِف ىل ىم من الناجحُت، كثَتًا ما يتساءؿ الشباب عن تعريف النجاح، ويتساءلوف 
 أو ال.؟

 أمراً مهماً للجميع، للكبار والصغار للشباب والكهوؿ. عدُّ وأعتقد أف فهم ىذه القضية يُ 

بع، الناس يفسر النجاح، أو يقيا النجاح من خبلؿ الثروات اليت كتمعها بعضهم، 
 يف نمرىم ناجح.فكل من يستطيع تكوين  روة، أو تأسيا  ركة، أو إقامة مؤسسة كبَتة ىو 

بع، الناس ينمر إُف الشهادة اليت لتصل عليها اظترء، فكلما كانت عالية دؿ ذلك على 
نباىتو وتفوقو وؾتاحو. وبعضهم ينمر إُف الوظيفة واظتنصب الذي نتكن أف يشغلو اظترء، واضتقيقة 

اح والتفوؽ، وإذا  أف النتائج اليت لتصل عليها الواحد منا ال تصلح أف تكوف مقياسًا حقيقيًا للنج
كاف رتع الثروة ُت عن طريق أكل الربا أو غ  الناس أو التحايل على النمم أو القوانُت أو 
اظتتاجرة باظتمنوعات أو الر وة أو إخبلؼ العهود والعقود والوعود... ف ف ىذا ليا ؾتاحاً، بل 

 هم على أِنم ناجحوف.ىو البوار واطتسراف، وإال ف ف زعماء عصابات اظتافيا ينبغي أف ننمر إلي
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وإذا كاف النجاح يف وظيفة، أو نيل  هادة عالية دتت على حساب سعادة أسرة أو إذا 
أدى إُف تفتيت أسرة، أو كاف على حساب كرامة اإلنساف، أو على حساب دينو ومبادئو.. ف ف 

خروي مبا ىذا ليا ؾتاحاً، ألف سعادة اإلنساف و عوره باألمن والرضا واالطمئناف على مصَته األ
يقدـ من عمل صاٌف.. ىذه األمور ىي الغاية من وراء الشهادة، ومن وراء الثروة والوظيفة العالية، 

 ف ذا َف ينلها اإلنساف تصبح اظتكتسبات اظتادية يكل أنواعها خالية من اظتعٌت.

إذا كاف األمر كذلك فما مقياس النجاح، أو ما تعريفو، أو كيف ؿتكم لشخ  من 
 نو ناجح..؟األ خاص بأ

إف حصوؿ اإلنساف على  روة أو  هادة أو وظيفة عالية يعد مؤ رًا ظاىرًا على ذلك 
اإلنساف قد فّعل بع، إمكاناتو، واستثمر بع، مواىبو، أو أنو ُرزؽ بمروؼ مواتية ومبلئمة إُف 

 درجة كبَتة ؽتا جعل جهده العادي واظتتوسط يأيت بنتائج ؽتتازة..

 ، لكن ال يعد مقياساً، والفرؽ بُت اظتؤ ر واظتقياس كبَت:أقوؿ إف ذلك يعد مؤ راً 

اظتقياس الصحيح للنجاح ينبغي أف يقـو على أساس استثمار الفرد إلمكاناتو ومواىبو 
 والمروؼ احمليطة بو، والفرص اظتتاحة لو على أفضل وجو ؽتكن من أجل بلوغ أىدافو اظتشروعة.

ده تعليمًا ؽتتازاً يكوف قد حقق ؾتاحًا يف ىذا واألب الفقَت الذي ال يستطيع أف يعلم أوال
الشأف أكرب من النجاح الذي حققو أب فعل مثل ذلك ولكنو كاف موسراً، ذلك األب اظتوسر َف 
يذؽ طعم العناء يف توفَت القرش والقر ُت، وطعم العناء يف تأجيل الرغبات وطعم العناء الذي 

 مع األب الفقَت الذي أ رنا إليو.القاه يف مضاعفة ساعات العمل.. مثل ما جرى 

إذا حصل كفيف على درجة الدكتوراه يف علم من العلـو ف ف النجاح الذي يكوف قد 
 حققو أكرب بكثَت من النجاح الذي حققو زميل مبصر حصل على مثل تلك الشهادة.
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يًتتب على كل ىذا  يء مهم ىو أف ؾتاح أي  اب ىو ؾتاح نس ، ألف استغبلؿ أي 
نس ، ألنو ال يوجد إنساف يهمل يف  أمرٌ إنساف إلمكاناتو لن يكوف كامبًل، واإلخفاؽ أيضًا 

استثمار إمكاناتو على ؿتو تاـ، وما دامت األمور نسبية على ىذا النحو ف ف طموح أي  اب 
 التحسُت وإُف التقدـ، وليا إُف الكماؿ، وىذا يعٍت من وجو  خر أف كل ينبغي أف يتوجو إُف

إؾتازاتنا مهما كانت سوؼ تمل قابلة لنوع من النقد من ِقبلنا، ومن غَتنا، وىذا ضروري من 
 أجل اظتراجعة، ومن أجل االعًتاؼ باطتطأ، وحىت ندفع أيضاً عن أنفسنا الكرب والغرور واأل ر.

بعض المفاىيم التي تساندنا في موجهة الصعاب، وأىمها من المهم أف نمتلك 
 مفهوماف:

من اهلل تعاُف من خبلؿ الدعاء والرجاء وصدؽ الطلب والتوكل  طلب اظتعونةاألوؿ: ىو 
والثقة األكيدة.. إف اهلل قادر على كل  يء، وبيده كل  يء، ف ذا ضاقت بنا السبل، وتوالت 

ربًا كرنتًا معينًا لطيفًا رحيمًا ودودًا ناصرًا يأخذ بأيدي  الكروب، وحدث ما نكره، فلنعلم أف لنا
عباده اظتؤمنُت إذا بسطوىا إليو بانكسار وافتقار، فبل ؿتـر أنفسنا من غوث اهلل تعاُف بغفلتنا 

 وعتونا و عورنا باالستغناء.

الثآف: ىو التعامل مع الفشل على أنو  يء غَت موجود، لُِتوجد أخي الطالب يف نفسك 
قل: إذا كنُت قد أخفقت يف َمسعاي ىذا ف ف أمامي فرصة  انية  ،اراً داخلياً نتيل ؿتو اإلكتابحو 

 و الثة ورابعة للنجاح..

إف إخفاقي ليا ِناية العاَف، بل إف اظتوت ال ُيشكل يف الريفية اإلسبلمية النهاية، وإفتا 
 ن اظتاؿ..بداية ضتياة جديدة، فما بالك برسوب يف امتحاف، أو نسارة مبلغ م

قد أخفقت.. نعم، ولكن أ عر أنٍت قد أخذت العربة والعمة ؽتا جرى، واخف سأعيد 
احملاولة مسلحًا نربة جديدة ورجائي يف اهلل أف أؾتح ىذه اظترة.. لتكن معتقداتك وريفاؾ 

، حىت ال تعرض نفسك لئلحباط.اوتوقعاتك منطقية، وهنب اظتب  لغة يف اصتـز
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 أبداً..(. وال تقل: )إٓف ناجح أبداً..(.ال تقل: )لن أخفق 

طبيعي، أمٌر مألوؼ، و  أمرٌ ازتل نفسية القادر على تقبل اإلخفاؽ، ألنو يف حياة البشر 
وليا ىناؾ عميم من العمماء َف يذؽ طعم اإلخفاؽ يف بع،  ؤونو.  تقبل اإلخفاؽ، ولكن 

أخذت العربة واطتربة ؽتا  تعامل معو وكأنو غَت موجود، وال حتسب مرات اإلخفاؽ ما دمت قد
 جرى.

لنحاوؿ دائمًا إُف جانب ىذا أف نكوف صادقُت مع أنفسنا، ومع اخخرين، فبل نوىم 
الناس أننا ؾتحنا، وؿتن نشعر أننا ال ننجح، أو ؿتيط ؾتاحًا ضئيبًل حققناه هبالة من التضخيم 

 َف ـت، معاركو. نصرٍ والتهويل من أجل االستمتاع بأفراح 

غتموعة من األسئلة والتسايفالت اليت تساعدنا يف مسائل النجاح ومسائل  سأورد اخف
 التفوؽ على تكوين صورة أكثر وضوحاً للوضعية اليت كتب أف نقـو عليها:

 ىل أنا مستعد لبذؿ غتهود صادؽ إلصبلح نفسي.؟ 
 ىل أ عر أنٍت ال أملك أي طموح أو تطلع ؿتو حتقيق تقدـ نوعي.؟ 
 اظتستحيل واألمور الوقتية.؟ ىل أميل إُف اصتري وراء 
  ىل أنا يف معمم أنشطيت أجد نفسي بُت الذين يأكلوف ليعيشوا، أو بُت الذين

 يعيشوف ليأكلوا.؟
 ىل أقرأ السَت الذاتية للناجحُت والعمماء.؟ 
  ىل أتصرؼ على أساس أف كل ؾتاح دنيوي ال يؤدي إُف ؾتاح أخروي ىو ؾتاح

 موىـو ومؤقت.؟
 صغائر األمور أكثر ؽتا تستحق.؟ ىل أنا ؽتن ال يعطوف 
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 َعًح انعمم ٔأسشاسِ
الدماغ الذي خصو اهلل تعاُف ببٍت البشر دوف سائر اظتخلوقات ىذا الدماغ ِجهاز مدى  
جداً، ومعقد وغام، غاية الغموض، وكفٌء على ؿتو ال يصدؽ، لكنو يف الوقت نفسو يمل 

كانت عممتو، ولو ِناية قد تكوف قريبة   ػتدوداً وكل ؼتلوؽ ػتدود مهما كاف  أنو، ػتدود مهما
 وقد تكوف بعيدة.

يقولوف: إف ىناؾ حاسباً اشتو )غراي(، يزف سبعة أطناف، عمل مدة مئة عاـ، وقد استطاع 
انتاج أربعمئة مليوف معادلة يف الثانية، لكن: ىذا العمل اعتائل اصتبار عتذا اضتاسب يف ىذه اظتادة 

 ينتجو الدماغ البشري يف دقيقة واحدة.اعتائلة ال يزيد عما نتكن أف 

اهلل أكرب.. يف دقيقة واحدة ينتج الدماغ البشري مثل أو أكثر ؽتا ينتجو ىذا اضتاسوب ذو 
.. للغايةطناف يف مئة عاـ.  قارف بُت كيلو ونصف وبُت سبعة أطناف، إنو  يء مدى  األسبعة 

 فتبارؾ اهلل أحسن اطتالقُت.

 اضتاسبات اخلية و أدمغتنا( وىذا صحيح، فالعقل البشري قد يقوؿ قائل: )ىناؾ  بو بُت
 ترتكز عممتو وأقتيتو يف اضتياة على أمرين:

األوؿ قدراتو وإمكاناتو الوىبية اليت فطره اطتالق جل وعبل عليها، الثآف من اظتعلومات 
ىذا ما يربز واألفكار واظتفاىيم اليت نغّذيو هبا، وىو يستمد كفاءتو وعممتو من ىذين األمرين، و 

قيمة اضتاسب اخِف، وال  ك يف أف التقدـ الذي لتصل يف غتاؿ اضتاسبات اخلية لتصل على 
عدادات اضتاسب والذاكرة واظتعاًف وكل اإلضافات الفعالة فيو، وعلى إىذين الصعيدين، صعيد 

 صعيد الربامج، أي: ما نُغذي بو اضتاسب أو ما يشتغل عليو اضتاسب.

البشري واضتاسب  بو كبَت.. وقد قاؿ أحدىم: إف اضتاسب اخِف ىو إذًا فبُت العقل 
 أذكى وأغىب  لة اخًتعها اإلنساف!
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وىذا صحيح أيضاً، فكما ؾتد أنفسنا مذىولُت أماـ حتليبلت وإجابات بع، األ خاص 
لفرط الذكاء لديهم، ؾتد أنفسنا ضاحكُت وذاكرين لنعمة اهلل علينا حُت نسمع  خصًا غبيًا أو 

يتحدث عن أسباب واقعة من الوقائع، وىو حُت يربط بُت ظاىرتُت، أو لتلل ظاىرة، أو  أبلو
نتعجب من سخف ما قد نضحك و  بليبُّت أسباهبا، أو يتنبأ مبا نتكن أف لتدث يف اظتستقبل.. 

 يقوؿ وما يطرحو، مث نذكر نعمة اهلل علينا، وىي نعمة العقل، فنحمده ونشكره.

ضتاسوب اخِف، يبدو غبيًا جدًا حُت نُلقنو برامج غَت صحيحة وكذلك األمر دتامًا مع ا
( فستكوف نتائج  ٜٓ=ٕٓ+ٙويعمل على أساس تلك الربامج، فحينما نلقن اضتاسوب مثبًل أف )

كل الربامج اليت يشتغل عليها اضتاسوب طبقاً عتذه النتيجة، وسيعمل ولتسب حساباتو على ىذا 
 (ٕٙ=ٕٓ+ٙمعلومات جديدة أف يكتشف ) األساس، ولن يستطيع من غَت أف نلقنو

ىذا الكبلـ يعٍت أف كل واحد منا نتلك القابلية ألف يكوف ؼتدوعًا أو مضلبًل بسبب 
طلع عليها أو نقلها أحدىم إليو، مهما زادت خربتنا و قافتنا، ف ف ااظتعلومات غَت الصحيحة اليت 

وبأحواؿ الوجود ستمل ناقصة، إذ خداع عقولنا يمل أمرًا ؽتكناً، ألف إحاطتنا بأحواؿ اطتلق 
ىناؾ أ ياء غيبية ال نعرفها، وىناؾ حوادث كثَتة حتدث يف كل ضتمة ال نطلع على واحد من 
مليار منها، وىذه كلها هعلنا حُت نتعامل مع األخبار واظتعلومات نتعامل بكفاءة منقوصة، 

 ويمل دخوؿ الوىم واطتطأ والتضليل إُف عقولنا أمراً وارداً.

 ال أعرؼ، ال يف التاريخ وال يف اضتاضر  خصًا يف َمأمن كامل من أف مُتدع يف بع، إنٍت
األحياف ويف بع، اظتواقف، وىذا من صور القصور اظتستوِف على عمـو البشر، وعتذا ف ف عقولنا 
حتتاج إُف اضتماية، ومن الضروري أف ؿتركها وننميها من خبلؿ التغذية اظتستمرة باظتنهجيات 

ئ واظتفاىيم واألفكار واظتعلومات واظتعارؼ واظتبلحمات الذكية، وبذلك ؿتسن أداءىا، واظتباد
ونوفر عتا قدراً جيداً من اضتماية، ونزيد يف قدر ا على فهم اضتاضر وتوحيد األفكار اليت ؿتتاجها 

 لنعي  زماننا بكفاءة وقوة وكرامة.
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هة التحديات، كما ينمو العلم واضتقيقة أف العقوؿ تنمو وتكرب من خبلؿ التفكَت ومواج
من خبلؿ عملية التعليم، وكما يقاؿ: )كل  يء ينق  باإلنفاؽ منو إال العلم ف نو يزيد(، 

ضنا ضتل اظتشكبلت والتفكَت يف وكذلك عقولنا، كلما فكرنا فيها أكثر وتأملنا هبا أكثر تعرّ 
 حُتسن مستوى أداء الدماغ.األزمات، وتنشأ روابط جديدة داخل األدمغة تزيد يف نسبة الذكاء و 

يف أف نستخدـ ىذه العقوؿ،  -كما يطلب منا القر ف الكرٔف  -كمنتإف حقيقة دتيزنا 
فنفكر ونعِقل ونتأمل وننمر ونقارف وؿتلل، ىذا ىو الشيء األساسي، لذلك كاف الًتكيز يف 

قولو تعاُف: )لعلهم ، ومنو نوعاً من اضتث على استخداـ العقل التفكَت والتأمل القر ف الكرٔف على
 يتفكروف..(، )لعلهم يفقهوف..(، )لعلهم يعقلوف..(.
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 ْم ذشٚذ أٌ ذعشف يا ْٙ احلٛاج؟
قبل أف تسعى ؿتو التفوؽ، عليك أف تعرؼ ما معٌت اضتياة؟ ولكن كيف نتعرؼ عليها؟ 

 نعرفها من خبلؿ   ارىا، فاضتياة:

درة على دتنح ىذه الصور القُ ىي اليت و  صور ،الىي اليت تأيت مبخلوقات يف صور  ىت من 
 أجياؿ ال حّد عتا.دى تكرار نفسها على م

 ىي اليت تسبب اطتصب والتوالد..

فنانة أيضاً، فهي اليت ختطط كل ورقة يف كل الىي القوة اظتهندسة يف الكائنات اضتية، وىي 
  جرة، وتلوف كل زىرة، وكل جناح فرا ة...

صميم القلب والعُت واألذف واظتفاصل والشرايُت تجلى ذلك يف تيىي اظتهندسة، و 
ر اصتلد يلما ويشعر، والعُت تبصر ودتّيز، والّلساف ينطق، والعقل يفكّ  إِنا هعل .واألوردة..

 ويّدخر الذكريات واظتعلومات، ويقدمها عند اضتاجة..

وتعطي اظتذاؽ  اللوفكذلك ىي كيمياء خاصة ال ؾتدىا يف الكيمياء اظتعدنية، ألِنا  ب 
اطتاص بكل فاكهة وىي اليت  ب العطر للورود، مع نضارة ولوف رائع.. ىي اليت  ب الفرح 
للمخلوقات، فاضَتَمل يرتع ويقفز وىو ال يدري ظتاذا؟ وىي اليت هعل الطّفل يبتسم ويفرح، ويبكي 

 عندما كتوع، ويبتسم عندما يرى زجاجة اضتليب...
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ديو زترة، وعلى  فتيو بسمة، ويف عينيو بريقاً.. وىي اليت ىي اليت هعل الطّفل على خ
نعرفها يف حناف األـ على طفلها الوحيد.. اضتياة نراىا يف قوة جذر نبتة، يفلق الّصخر ويرفع 
، اضتياة نراىا مبدعة، تأيت بتصميمات وتكوينات جديدة رائعة  ..أطناف اظتاء إُف األوراؽ كل يـو

قو، ختدـ مقاصده، وتسَت حسب ختطيطو، فهي الدالة على إف اضتياة سرُّ اهلل يف خل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چاطتالق واظتربىنة عليو سبحانو وتعاُف.. يقوؿ اهلل تعاُف: 

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 164البقرة:  چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
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 إحصاءاخ ٔحمائك عٍ انذياغ:
الثبلث يك بالرغم من كوف وزنو ما يقارب إف دماغك ىو أقوى عضو لد الحقيقة األولى:

 .لو نسيج يشبو اعتبلـ الصلب أو اظتكتنز ،اتدباون

 : بل ة أجزاء رئيسية يتكوف من

 ،التفكَتو ، حل اظتشاكلو  مهمتو التذكر، ،متكالذي نتؤل اصتزء األكرب من رتج المخ .ٔ
 .أيضاً  ويسيطر على اضتركة ،والشعور

 .ولو السيطرة على التنسيق والتوازف  ،وموقعو خلف الرأس، حتت اظتخ المخيخ .ٕ
 ،اغ والنخاع الشوكيويوصل بُت الدم، وموقعو حتت اظتخ وأماـ اظتخيخ جذع الدماغ .ٖ

  .معدؿ القلب وضغط الدـو  ،اعتضمو  ،ولو السيطرة على الوظائف الذاتية كالتنفا
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الدموية يف  تتم تغذية الدماغ بواسطة إحدى أغٌت  بكات األوعية الحقيقة الثانية:
 .اصتسم

، الدماغباظتائة من الدـ إُف  25إُف 20 ما يقارب  (ٔ)الشرايينتنقل  ،مع كل خفقة قلب
 .ينقلو الدـ باظتائة من األوكسجُت والوقود الذي 20حيث الببليُت من اطتبليا تستعمل حواِف 

 .باظتائة من الوقود واألوكسجُت 50ستعماؿ ضتد امن اظتمكن للدماغ  ،عند التفكَت بًتكيز

 .على أوردة و عَتات باإلضافة إُف  رايُت( ٕ) تحتوي الشبكة الوعائية كلياً إف 

 

للمخ تسمى  ة خارجية خاصةد للدماغ يتكوف من طبقإف السطح اجملعّ  الحقيقة الثالثة:
ظتناطق اليت كل منها ترتبط بقوة و خصوا ا ،إف العلماء قد حددوا القشرة كخارطة ، مثبالقشرة
 .وظيفة معينةو 
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 :مناطق معينة من القشرة

  واألصوات، (ٕ) والرؤى ،من اصتسم (ٔ)األحاسيستفسر (ٖ )
 .من العاَف اطتارجي (ٗ)والروائح
  وتقـو بالتخطيطتولد األفكار، وتحل المشاكل (٘). 
 تشكل الذكريات وتخزنها(ٙ). 
 تسيطر على الحركات التلقائية (ٚ). 
 

 

إف اطترباء َف  مث ،يقسم الدماغ إُف النصف األنتن والنصف األيسر :الحقيقة الرابعة 
 :ما عدا ،يتأكدوا من الطريقة اليت هبا ختتلف وظيفة "الدماغ األنتن" عن وظيفة "الدماغ األيسر"
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 (ٔم)إف النصف األيسر يسيطر على حركات الجانب األيمن للجس. 
 النصف األيمن يسيطر على الجانب األيسر(ٕ). 
 إف باحة اللغة بصورة رئيسية تقع على الجانب  ،عند أكثر الناس
 .األيسر

 

 

إف دماغ  ، مثإف العمل اضتقيقي للدماغ كتري داخل خبليا فردية الحقيقة الخامسة:
 مع ،أو العصبونات ،الخاليا العصبيةمليار من 100لشخ  البالغ لتتوي على ما يقارب ا

الكثيفة اظتتفرعة   يسمي العلماء ىذه الشبكة ،مليار نقطة100اليت تتصل يف أكثر من  تفرعات
 ".بػ "غابة العصبونات

ولؤلفكار  ،للذكرياتسًا تشكل أسا اإلشارات التي ترحل خالؿ غابة العصبونات
، مث إف ىذه  اإل ارات اليت تكوف الذكريات واألفكار تنتقل خبلؿ خلية عصبية روللمشاع
  .كشحنة كهربائية دقيقةواحدة 
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.. ... وعشرات الناقبلت العصبية.ترليوف من اظتشابك 100 ،مليار من اطتبليا العصبية 100
ختلق هاربنا فتاذج على  كل  ،ومبرور الزمن ،عدد" ههز الدماغ مبادة اطتاـالقوة يف ال"ىذه 
كيف تقـو أدمغتنا   ،على مستوى اطتلية ؟سر كيففَ ىذه النماذج من النشاط تػُ  مث إف ،إ ارات

 .ذكرياتنا واظتهارات والشعور مبن ؿتن ،بصياغة أفكارنا

 الحقيقة السادسة: 

إليو عملييت  سندا ااضتيوية باصتسم عند اإلنساف إذ م يعد الدماغ البشري من أىم األجهزة
باإلضافة لكونو ػتل العقل البشري بكل ما حتمل  ،التحكم و اظتراقبة ظتختلف وظائف اصتسم

 ىذه العبارة من زتولة إنسانية.

و قد اجتمعت كل اضتضارات عرب تاريخ البشرية على ػتاوالت فهم أسراره و سرب أغواره 
 .النواحي سواء كانت فلسفية، سلوكية و أخبلقية أو علميةمن ؼتتلف 

خلية عصبية اليت تعترب وحدتو  ٕٔ/ٓٔإُف  ٔٔ/ٓٔيعلم بأف الدماغ البشري لتتوي على 
البنيوية و الوظيفية، إذ تتواصل ىذه اطتبليا فيما بينها بواسطة قنوات وصل عن طريق إ ارات  

قي اظتعلومة القادمة من داخل اصتسم عرب أعضائو أو كهربائية تنتجها ىذه اطتبليا نفسها بعد تل
من خارجو عرب اضتواس إلحداث االستجابة أو ردة الفعل اظتناسبة. و يعد اختبلؿ النشاط 

 عن أمراض اصتهاز العص  كمرض الصرع. أو جزئياً  الكهربائي للخبليا العصبية اظتسئوؿ كلياً 

مي داخل علبة عممية صلبة ىي اصتمجمة، احملاظتعقد، مع وجود الدماغ  "اظتيكانيـز"ىذا 
باإلضافة لتكونو من مناطق وظيفية ؼتتلفة اسب استجابا ا، دوف أف ننسى حساسية التعامل 

ع العلماء يف حَتة أماـ ضِ وُ وقد يولوجية أو األخبلقية، ز مع نبل ىذا العضو سواء من الناحية الف
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و وقفوا عاجزين  ،تغبلؿ اإلنساف لكامل طاقاتوقدرة ىذا اصتهاز الربآف الذي أرتعوا على عدـ اس
 عميم من أسراره ليومنا ىذا. أماـ جزءٍ 

اليت توضع يوانات ىذه اضتحيوانات، لل و جل وضع رزتتو للعلماء يف خلقو لكن اهلل عز
 ،اظتخترب، ىي من الثدييات اليت تتوفر على دماغ بيولوجي  بيو إُف حد كبَت بدماغ اإلنسافيف 

 منارة للعلماء الكتشافات جديدة.فكانت التجارب 

 الحقيقة السابعة:

 لقد تبُت بنتيجة العديد من الدراسات األ ر الكبَت للصبلة واطتشوع على  لية عمل
 حتدث يفقد  ،الدماغ واستقراره، وقد تبُت أف اظتؤمن الذي يؤدي الصبلة وىو يف حالة خشوع

 .ػتددة أقتها ما لتدث يف الدماغ من تنميم لتدفق الدـ يف مناطق ،جسمو تغَتات عديدة
 

  :المخ الصالة على نشاط تأثير

جامعة  - عةاأل قسم -دتت ىذه الدراسة بواسطة د.نيوبرج )األستاذ اظتساعد 
ذلك و ، ؼتتلفةباهلل من ديانات  اظتركز الط ( وذلك على غتموعة من اظتصلُت اظتؤمنُت -بنسيلفانيا

َحْوَسب ب صدار
ُ
الفوتوف اظتفرد" الذي يمهر تدفق الدـ يف  باستخداـ أ عة "التصوير الطبقي اظت

األزتر الذي يدؿ على أعلى نشاط بينما األصفر  مناطق اظتخ بألواف حسب النشاط فيها أعبلىا
 .واألخضر على أقل نشاط

نو أ )اليمُت( حيث يمهرو أ ناء الصبلة  ،تمهر الصورة اظتخ قبل التأمل والصبلة )اليسار( 
 .اصتبهي تدفق الدـ يف اظتخ زاد يف منطقة الف  ، ناء االستغراؽ يف الصبلة و التأملأ
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 نفعاالت يفاال و ىو مسؤوؿ عن التحكم بالعواطف و "Frontal Lobe" الف  اصتبهي
 .عقدةاضتركية اظت اإلنساف و  خصيتو ، و كذلك مهم لتعلم و ؽتارسة اظتهارات اضتسية

اإلنساف  الصورة الثانية: تمهر اـتفاض تدفق الدـ يف الف  اصتداري يف اظتنطقة اليت تشعر
 ادوده الزمانية و اظتكانية.

متتفي حدود الوعي  ،ُف اهللإو دبر و التوجّ والتّ  راستخل  من ىذه النتائج أنو أ ناء التفكّ  
 .من اهللوالتحرر وأنو قريب  وينشأ لدى اإلنساف  عور بالسبلـ ،بالذات

 

 :انزاكشج ٔانُسٛاٌ
 كلنا يسعى للحفاظ عليها.. وكلنا كتتهد  ،ىي من أىم صفات اإلنساف العاقل :الذاكرة
 (.النسيافوهنب اإلصابة بعلتها اظترضية ) ليتجنب ضياعها

 الذاكرة..؟ ما ىي       

يتعلمو واالحتفاظ مبا  أكدت الدراسات العصبية والنفسية اضتديثة أف عمليات التعلم
فيزيولوجية حيوية تتأ ر  ر ما تعلمو.. وأيضا عملية النسياف عمليات عصبيةاإلنساف مث تذكّ 

 ..بالعامل الورا ي إُف جانب عامل البيئة واالكتساب

طريق اضتواس  فالذاكرة مستودع التجارب واالنطباعات اليت اكتسبها اإلنساف يف حياتو عن
أحاسيا ومشاعر  توجد على  كل صور ذىنية ترتبط معهاوىي انطباعات   ..والعاَف اطتارجي
 ..سارّة أو غَت سارّة
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مادية ظتكونات الذاكرة مثل اطتربات اظتوجودة  ويعتقد بع، الباحثُت بأف ىناؾ مصادر غَت
تأ َت ما يسمى  وأ ،يسمى باضتاسة السادسة ما وأ  (unconsciousness)يف البل عور

سلل تكثَت من االنطباعات واألحاسيا واألفكار ت الواقع أفلكن  ..باصتسد األ َتي وغَت ذلك
نتقل ىذه األفكار والصور واألحاسيا من حيث تُ  ،الواعي إُف ذاكرتنا دوف أف يشعر هبا العقل

 اً اليت تتضمن صور  (األحبلـ)أىم مصادر الذاكرة  ومن ،وتدخل أر يف العقل ،البل عور
حيث ؾتد اإلنساف النائم يتعرؼ خبلؿ  ، عور وموضوعات ىي عبارة عن رغبات دفينة يف ال

يف البلوعي أو يف البل عور وىي معلومات غالبًا ما  ةمكبوت حلمو على معلومات جديدة كانت
 ..أو منسية ةأو رغبات مكبوت دتثل ذكريات اظتاضي ودوافع

 

  .؟.لماذا ينسى اإلنساف

  أو ي،األَف متصبًل مبا نسمن الفرار ووسيلة لتفادي األَف سواء أكاف  النسياف ضرب
  ..ػتتومة نتيجة كاف
ميعادًا ضربتو لصديق فذلك  فأنت عندما تنسى ،عًتفنا ألنفسنا مبا نكره أف نعًتؼ بواؿتن  إذاً 

النسياف ينشأ من ف ..إُف ذلك ألنك تكره أف تعًتؼ لنفسك أنك راغب عنو ويؤظتك أف تفطن
 ..عتقل الذكرياتوت الذاكرة جر علىحت ة اليتفياطتمن اطتواطر  وجود تيارٍ 

 ...وللنسياف عدة فوائد عقلية وصحية ونفسية
هديد  . ويف نفا الوقت.وختفيف على الدماغ  بالشكل العادي فهو مبثابة راحةُت إذا ىو

 .للنشاط.. وإتاحة الفرصة طتربات جديدة يتعلمها اإلنساف

كثَتًا ما يقلق الطالب قبل االمتحاف، ويقوؿ نسيت اظتعلومات وال أستطيع تذكرىا، ويف 
الواقع ليا مطلوبًا منو قبل االمتحاف أف يتذكر كل  يء، وىذا الشكل من النسياف طبيعي، 
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ولكنو يف قاعة االمتحاف سيتذكر فورًا ما ىو مطلوب تذكره، مثلو مثل البائع، ال يستطيع أف 
قاعد يف بيتو كل ما ىو على الرفوؼ يف ػتلو، ولكن عندما يكوف يف ػتلو، ويأتيو  يتذكر وىو

، فيستطيع تذكر موضعو فوراً، بل يستطيع أف يعطيو إياه وىو مغم، زبوف، يطلب منو  يئاً 
 العينُت.

 :العوامل التي تؤثر في الذاكرة

ف ويف قدراتو على اليت تؤ ر يف حياة اإلنسا ،والنفسية العوامل الصحية والعضوية -ٔ
مثل إصابات الدماغ ، وإصابات اضتواس، واألمراض النفسية   ،التعلم واالنتباه والفهم واضتفظ

 .واظتخاوؼ بأنواعها ب،ق والتوتر، واالكتئاكالقل

ومستوى التدريب العقلي إُف  ،مستوى التعلم واإلتقاف للمادة اليت يتعلمها اإلنساف -ٕ
م اظتكثف( يتخللها مقابل التعلّ ) وكذلك التعلم على مراحل منتممة ،جانب التعلم النمري

فاألمور اليت  م اإلنساف  لعملية التعلم، مع وجود اىتماـ ودافعية ،اسًتاحة عقلية ونفسية مناسبة
 .واليت سرعاف ما ينساىا ،من األمور اليت ال  مو تثبت يف ذاكرتو أكثر

فقد  بت بأنو كلما استعمل اإلنساف  ،نسافخبلؿ حياة اإل مدى استعماؿ اطتربات -ٖ
 .ى احتفاظ مرتفع وذاكرة قويةأدى ذلك إُف مستو  ،متباعدة خرباتو على فًتات زمنية غَت

لمة اصتديدة على عَ ر اظتعلومات اظتتػَ حيث تؤ ّ  ،وىناؾ ما يسمى بعامل الكف -ٗ
ؤدي إُف ترؾ أو وت ،ولتدث بينهما تداخل وتفاعل ،الفرد اظتعلومات واطتربات السابقة لدى

  و.اإلنساف يف حيات فدتُ نسياف اظتعلومات اليت َف 
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وأوضاعو  ،وصحتو ،وحالتو النفسية اىتماماتومن خبلؿ  ،تتأ ر قدرات الفرد العقلية -ٙ
 ،وكذلك عمر الفرد ومرحلة فتوه ،واضترماف وعوامل الكبت ،األسرية واالجتماعية والتعليمية
 ..ات وغَت ذلكواإلدماف على الكحوؿ واظتخدر 

 :التمارين العقلية

الطريقة اليت نترف هبا اإلنساف  ىي دترينو بنفا ..وتقويتو العقل تدريبوسائل  ىحدإإف 
مث  ،ىي إكتاد إحدى الذكريات ،الذاكرة إف خَت طريقة لتدريب، بل جسمو يف النادي الرياضي

 .اصتسم تقويتها وذلك جبعل الذكرى مرتبطة جبميع حواس

أو يشغلوف  ..يقريفوف بانتماـ صحفي ُنشر ُمؤخرًا تبُت أف األ خاص الذينويف حتليل 
اظتتقاطعة أو التسلية بلعب الورؽ أو  حل الكلماتمثل أدمغتهم حىت بأنشطة زىيدة ولو كانت 

 ..احتماالً بأف يصابوا باؿتدار ذىٍت ىم أقل من سواىم ،الشطرنج أو زيارة اظتتاحف

 . وارتفاع مستوى.اإلنساف حتت وطأة الشدة والضغطأف وقوع  أوضحت النتائج وقد
 ، ؽتااضتصُت بالدماغ تلف اطتبليا العصبية يف منطقة، تالكورتيزوؿ واعترمونات القشرانيو السكرية
 وفقداف الدماغ.من القشرانية السكرية  يؤدي إُف حتري، اصتسم على انتاج اظتزيد

 

  : الرياضة ثم الرياضة

اظتزيد من عصبونات ي ِنا تنمأكما  ،تأ َت على خبليا الدماغلرياضة ل نتكن أف يكوف
  ..الدماغ بالقياس إُف اطتموؿ
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إف ؽتارسة الرياضة ىي من األمور اعتامة بالنسبة للعديد من األمراض " :سنودوف .يقوؿ د
 ".مبا يف ذلك اخفات الدماغيو اظتزمنة

ة، مزاولة الرياضة فاخًت الثاني اظتتقاطعة " و بُت "حل الكلمات ف ذا طلب منك أف ختتار
% من ٕ٘الدموية مبا يف ذلك تدفق الدـ إُف الدماغ الذي يستهلك  فالرياضة تنشط الدورة
 اظتواد الكيميائية ةكما أف الرياضة ترفع من سوي،  إُف الرئتُت الداخل غتموع كمية األكسجُت

كذلك ف ف ، و عاطفيوتعمل على تقليل  عور الشخ  بالشدة والضغط ال ،اظتغذية للدماغ
 والذي يكوف مقدمة ،التفكَت يءيعمل على تبط الرياضة تعمل على ختفيف االكتئاب الذي

 ."لئلصابة بداء الزانتر "اطترؼ

 (:االجتماعي التفاعل)ألفة الناس 

  ..يساعد على تقوية الدماغ أكدت الدراسات أف التفاعل االجتماعي اظتتبادؿ بُت األفراد

 :والشيخوخةالتذكر في الرشد 

 الذاكرة تضعف تدركتياً مع مرور الزمن وتقدـ العمر.. ؽتا يعرض اظترء إُف بطء عملية إف 
فًتة من  . وقد  بت بأف اطتربات واظتعلومات اليت يتذكرىا اإلنساف بعد.التذكر أو االستدعاء

، ضياع التفاصيل بل تتعرض إُف التشويو أو ،الزمن ال تبقى على حاعتا كما كانت عليو يف السابق
وىذا ما أّكده العلماء يف سن األربعُت، حيث أف الدماغ يف ىذا العمر يكوف قد انتهى من 
وقد  عملية النمو اليت استمرت أربعُت سنة، مث يبدأ الدماغ بعملية الًتاجع البطيئة والتدركتية

 ..اإلضافة وأإُف اضتذؼ  اظتعلومات تتعرض
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 :التذكر وتعزز عمل الذاكرة لة تساعد علىأساليب مهمة وفعّ 

  :أواًل: األسلوب النفسي

واالستفادة القصوى من  ،والتخل  من مشاعر اإلحباط وخيبة األمل ،بالنفا الثقة
 ..اعتبة الربانية الرائعة الذاكرة ىذه

 ي:األسلوب المعرف ثانياً:

 :استعماؿ اظتفاىيم واألساليب العقلية التالية
... اٍف وتصنيفها تنميم اظتعلومات -ٔ   يف غتموعات أو فتاذج أو رسـو
عليو قبل  ،تعليمها.. فالذي يرغب يف  رح موضوع ما م اظتوضوعات هبدؼافًتاض تعلّ  -ٕ

  ..تعليمو لآلخرين أف يفهمو أوالً 
 ..استيعاب اظتعلومات على مراحل وفًتات زمنية متتالية -ٖ
  ..اسًتجاع اظتعلومات بُت فًتة وأخرى -ٗ
  ..ف الربطاستعماؿ قانو  -٘

 :األسلوب اإلجرائي ثالثاً:

أو األوراؽ  ،استعماؿ وسائل التذكَت اظتتنوعة يف اظتنزؿ واظتكتب والسيارة مثل اظتفكرات
 ..أو وضع األ ياء يف أماكن معينة ،البلصقة
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 ة:الذاكرة الخاص

 ففي حُت، عن مبادئ أسلوبو "واطسوف"اظتخل  الدكتور  ولصديق " رلوؾ ىوظتز"أعرب 
و على الرغم من اىتمام ،"ىوظتز"، كاف "كوبرنيك"يعرض عليو نمريات  "واطسوف"كاف 
  ..يءيبذؿ جهداً لنسياف كل   باظتسألة،

أرى أف دماغ اإلنساف كسقيفة ) يقوؿ: فسمعو مذىواًل عن الدافع عتذا، "واطسوف"سألو ف
ركامًا كامبًل من أ ياء ال كتمعوف فيها  منا حسب ذوقو.. فاضتمقى صغَتة فارغة يفر ها كلٌّ 

أو أِنم يكدسوف فيها الكثَت  اظتعارؼ اليت تفيدىم، ايث ال يدعوف مكانًا لوضع فائدة منها،
أما ، لتتاجوف إليها عندماأف يضعوا يدىم عليها وكتدوىا  من األ ياء األخرى اليت ال نتكنهم

فهم ال  ،أ اث سقيفتهمحريصوف على أف متتاروا بذكاء  ديد  ىم ،. فعلى العكا.العقبلء
لكنهم لتتاجوف إُف أف يقتنوا منو غتموعة  ،سيستخدمونو فيما بعد يريدوف أف يروا فيها سوى ما

 أال تدع اظتعارؼ غَت اجملدية  من اظتهم كثَتاً ( إذاً يقوموف بًتتيبها أحسن ترتيب..  متنوعة كاملة،
 .تستبعد اظتعارؼ اليت ؿتتاجها

 تذكر ىذه النصيحة:
 فكارؾ؛ ألِنا سوؼ تصبح أفعااًل !.راقب أ

 راقب أفعالك؛ ألِنا ستصبح عادات !.
 راقب عاداتك؛ ألِنا ستصبح طبعاً !.
 راقب طباعك؛ ألِنا ستحدد مصَتؾ!

 ...واألمر بيد اهلل
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 إَٔاع األْذاف
 تنقسم  األىداؼ إُف  بل ة أنواع رئيسية وىي:

دقيقة إُف سنة تقريباً، يكوف  ٘ٔيف غالب األمر ما بُت  تستغرؽأىداؼ قصيرة المدى:  -ٔ
 -حضور دورة –مشروع خترج  -عمل اث-مثل: )اإلعداد الجتماع قادـ اً ػتددًا بسيط اعتدؼ

حتصيل مبلغ ما من اظتاؿ(. وأىم ما يف ىذه الطريقة أِنا تعد طريقة  -القياـ برحلة - راء مبلبا
 وتنمية عادة التخطيط لديك.ؽتتازة للتدريب على حتديد األىداؼ، 

وىذا النوع من األىداؼ يكوف إطاره الزمٍت من سنة إُف ستا أىداؼ متوسطة المدى:  -ٕ
ههيز  - راء سيارة أو تغيَتىا -سنوات، والذي يكوف عبارة عن )اضتصوؿ على  هادة دراسية

اللتزاـ اعلى قصَتة اظتدى، وتساعدؾ اللؤلىداؼ  منزؿ(، وىذه األىداؼ ىي استمرار جيد
 بتحقيق أىدافك. 

رسم لك وتلك طريقك يف اضتياة،  وختطحياتك بأسرىا،  وتشملأىداؼ طويلة المدى:  -ٖ
 عبلقتك بنفسك وخالقك ومن حولك.

 دلارا ال حتذد ْذفك؟!
 حتديد ىدؼ لو يف اضتياة:إُف بادر تعاؿ لتعرؼ السبب الذي كتعل معممنا ال يُ 

متاؼ أف  -حىت وإف َف يصرح بذلك -الشخ الخوؼ من عدـ استطاعتنا الوفاء بها:  -ٔ
لتدد ىدفًا يكشف لو كم ىو ضعيف وغَت قادر على امتبلؾ زماـ حياتو، كلنا متشى أف لتاوؿ 
ويفشل، نمن أف وضع اطتطط سيجعلنا ملزمُت بالوفاء مبتطلبات عدة، ومعمم بٍت البشر ال 

 وي فقط والفعاؿ ىو من يضع اطتطة ويعـز على الوفاء هبا.لتب االلتزامات، الق
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هو اطتَت(، فبأف )ما يأت بو اهلل  يتذرّع بالقوؿهد من البشر من عدـ الثقة بالنفس:  -ٕ
أُريد هبا باطل، نعم اهلل  ديد أىدافو، وىذه واهلل مقولة حقذلك ال متطط وال يهتم لتح ولذلك

ر سوى اطتَت، ولكنو أمرنا أف نكوف أصحاب رسالة وىدؼ، لكن من قدّ سبحانو وتعاُف ال يُ 
فاقد الثقة بنفسو، غَت مؤمن بقدرتو على أف يكوف يف اظتقدمة  اً بذلك يكوف دائمًا  خص يتذرّع

 أو الصفوة اليت ختطط لنفسها.

 إنو التسويف ل  الزماف، يسطو بشكل  ره على أوقاتنا وأىدافنا وما نريد، ومنالتأجيل:  -ٖ
سأخطط حُت أفعل كذا أو كذا،  ،يقع يف برائن ىذا الل  تراه يقوؿ دائماً: )سأفعل غداً 

 سأنتهي من ىذا األمر مث أبدأ(، وىو دائماً يف انتمار وقت مناسب ال يأيت أبداً!.

ىناؾ فئة ترى أف الوقت الذي ستقضيو يف  عدـ اإليماف أصاًل بجدوى التخطيط: -ٗ
 التخطيط ليا سوى ُىراء ال جدوى وال طائل من ورائو!.التخطيط ىو وقت ضائع، وأف 

، وىا أنتم تروف أٓف رجل دوف أف أضع خطة أو جدوالً من يقوؿ أحدىم: )أنا أعمل منذ سنوات 
ناجح(، وبالفعل قد ينجح  خ  ال متطط، لكنو أواًل: يعي  مضرباً،  انياً: ىو استثناء وليا 

 .يبٍت عاقل على استثناء وكتب أالّ قاعدة، 

نعم قد يكوف ىناؾ من يؤمن بالتخطيط، ويهفو لوضع  الجهل بطرؽ التخطيط السليمة: -٘
فقَت يف األساليب اليت  ،خطة لو لتدد على إ رىا أىدافو وأمانيو، لكنو ال يعرؼ لذلك سبيبلً 

 هعلو يضع خطة ػتكمة ضتياتو. 
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 يرغهثاخ حتمٛك اذلذف
وقبل أف أحتدث عن أي  يء أود أف أ َت  علينا أف نتساءؿ عن متطلبات حتقيق اعتدؼ،

 إُف قاعدة مهمة تشكل منارة لكل الشباب الطاػتُت والساعُت إُف اظتعاِف، ىذه القاعدة ىي:

إف ما سنحصل عليو وما سنصل إليو من مكاسب وما سنحققو من إؾتازات وؾتاحات.. 
جدًا بشيئُت: اظتغامرة،  يتناسب طردًا وعكسًا مع  يئُت مهمُت، أي إنو مرتبط ارتباطًا قوياً 

 وحجم التغيَت.

 أواًل: المغامرة.

اظتغامرة اليت ؿتن على استعداٍد طتوضها واإلقداـ عليها من أجل حتقيق ىذا الشيء، إذ 
ترتبط اظتغامرة واظتخاطرة اليت ؿتن مستعدوف طتوضها واإلقداـ عليها ارتباطًا كليًا باأل ياء اليت 

 سنحصل عليها.

اشتو اظتخاطر اظتنخفضة، وىي تعٍت القياـ   يئاً عاَف التجارة واالقتصاد ؿتن نعرؼ أف يف 
بأعماؿ ػتسوبة بدقة ومبنية على معطيات ػتسومة وملموسة، وىو كالذي باع البضاعة قبل أف 
يشًتيها، فالزبائن وص وه على عّينات أو على مقادير من تلك البضاعة ودفعوا لو ذتنها، وقالوا لو: 

  بو معدومة. ةردىا لنا.. ىذا الرجل صار عملو  بو مضموف، واظتخاطر مهمتك أف تستو 

وكذلك الشخ  الذي يعمل يف وظيفة ذات ُمرّتب متدٍف، فأمثَالو يف اصتهد والشهادة 
ؼ، ىذا اظتوظف والتخص  والعمل واألداء يعملوف بعشرين ألف لَتة مثبًل وىو يعمل بعشرة  ال

خرين باظتنافسة، وال يدعو أصحاب العمل إُف استبدالو.. يشعر باألماف ألف راتبو ال يغري اخ
 أريد أف أقوؿ:

عليك أف تدفع ذتن األمن وذتن العمل على اظتضموف، فعندما تعمل بوظيفة ذات راتب 
منخف، عما يف السوؽ، وعندما تبيع بضاعة قبل أف تشًتيها.. أنت تقـو بعمل بعيد عن 
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خوضك اظتخاطر واظتغامرة، فما ذتن  ـعدلذا األمن و اظتخاطر، لكن البد من أف تدفع ذتنًا عت
 ذلك؟!

منخفضة، ألف اظتخاطر معدومة  اً ذتنو راتب منخف، وأرباح منخفضة، أنت تناؿ أرباح
تقريباً، وتأخذ راتبًا منخفضًا أيضًا لؤلمن الوظيفي الذي تشعر بو، أما حينما تستورد بضاعة 

نك تكوف قد غامرت مغامرة كبَتة، ألف السوؽ قد جديدة تدخل السوؽ ألوؿ مرة مببالغ كبَتة ف 
ما ف نو يرفضها ألسباب غامضة، فبل  لبضاعة، وعندما يرف، السوؽ بضاعةال يتقبل ىذه ا

نعرؼ ظتاذا َف يستحسن ذوؽ الناس ىذا النوع من البضاعة، وقد يتب أف أسعار ىذه البضاعة 
 أعلى من أسعار أمثاعتا، وقد وقد..

أف تؤدي إُف عدـ قبوؿ السوؽ هبذه البضاعة، فأنت ىنا قمت مبغامرة  أسباب كثَتة نتكن 
كبَتة قد ختسر فيها كل مالك، لكن إذا تقبلها السوؽ قد حُتقق من ورائها أرباحًا طائلة، وقد 
تصبح بعد سنوات قليلة وكيبًل معتمدًا عتذا الصنف اظتستورد، وقد تُفّتح لك أبواٌب واسعة جداً 

 من الرزؽ.

 عندما تغامر قد تدفع ذتن اظتغامرة كل مالك، وقد تربح أرباحاً طائلة.إذاً 

وىكذا الشاب الذي خترّج يف اصتامعة وعُّت يف وظيفة مرموقة، مث عـز على ترؾ تلك 
الوظيفة والسفر على نفقتو اطتاصة إُف إحدى الدوؿ إلكماؿ دراساتو العليا.. ىذا الشاب سيقـو 

وظيفتو ويذىب ومُتفق يف دراستو بعد أف يكوف قد أنفق األمواؿ بنوع من اظتغامرة، فقد متسر 
الطائلة، وقد تتغَت أحواؿ سوؽ العمل وقد ال كتد وظيفة بعد عودتو.. عتذا عندما يعـز ىذا 

 الشاب على السفر تأتيو نصائح ؼتتلفة ما بُت مشجع على السفر وما بُت ناٍه ومثّبط..

 ىنا قد يسأؿ أحد الشباب: 

 لتوصل إُف معادلة غَت اليت ذكر ا؟!أال نتكن ا
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أي ىل ىناؾ معادلة تقـو على األمل باضتصوؿ على نتائج ؽتتازة مع قليل من اظتخاطرة، 
 فنحصل على أىداؼ كربى ونتائج ؽتتازة وال ـتاطر إال بالقليل!؟

ىذا ؽتكن، ولكن إُف حدود ستمل فيها ؼتاطرة وغتازفة وأ ياء يصعب حساهبا وتوقعها، 
اضتصوؿ على  يء من ذلك بتهيئة النفا بتحمل اظتخاطر وباالستخارة واالستشارة ونتكن 

واالستعانة بأىل اطتربة.. وبدراسة األمور دراسة مفصلة دقيقة نتكن أف ؿتصل على نتائج كبَتة 
مع ؼتاطرة ػتدودة، أي إننا ال نقوؿ: )الباب مغلق(، لكّننا اخف نتحدث عن قواعد ال  ذوذ أو 

األرباح الكبَتة سبيلها العاـ ؼتاطرة كبَتة، واألرباح القليلة سبيلها العاـ ؼتاطرة قليلة،  استثناءات،
 وحُت نضع أىدافاً كربى فعلينا أف نوّطن أنفسنا للمخاطرة. 

وال  ك يف أف التوفيق بيد اهلل سبحانو وتعاُف، كما أف بيده جّل وعبل مصَت الكوف كلو، 
 وإليو يرجع األمر كلو.

 حجم التغير.ثانياً: 

لنبيلة واألىداؼ الكبَتة، فلو  غايات االال بد من دفعو من أجل الوصوؿ إُف  اً إف ىناؾ ذتن
من السهل أف يصبح اظترء عاِلمًا كبَتًا لصار كل الناس علماء، ولو كاف من السهل أف  كاف

لوصوؿ إُف يصبح اظترء بطبًل يف واحدة من األلعاب األوظتبية لصار كثَت من الناس أبطاال.. فا
 األىداؼ الكربى ال يكوف من غَت ذتن، وسأ رح فكرة التغَتات من خبلؿ ىذا اظتثاؿ:

يف اظتئة وىو يف اظتستوى اطتاما، ويود أف يكوف عند  ٗٚعمر  اب جامعي، معدلو 
يف اظتئة.. ىذا طموح كبَت، وحتد  ليا باعتُت.  ٚٛالتخرّج يف اظتستوى الثامن وأف يكوف معدلو 

 تطيع أف لتققو!؟فكيف سيس

عليو أواًل أف يبدأ بعدد من األمور اصتديدة يف سبيل حتقيق ىدفو، منها على سبيل اظتثاؿ:  
كاف يناـ بغَت حساب، أي: سبع أو ذتاف ساعات أو عشر ساعات أو ا نيت عشرة ساعة.. يناـ 
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رج مع يناـ أكثر من سبع ساعات، لقد كاف مت أالّ نومًا من ال ُ غل عنده، لكن اخف عليو 
أصدقائو  بلث مرات أسبوعياً، عليو اخف أف يقتصر على مرة واحدة، لقد كاف يتحدث باعتاتف 
للتخل  من الفراغ وعليو اخف أف يتحدث مع اظتعارؼ والزمبلء عند اضتاجة وباضتد األدْف من 

أف كتلا التواصل.. عليو أال  يتغيب عن احملاضرات، وأف يكتب كل الواجبات اليت تُعطى، وعليو 
ر الدروس قبل الذىاب يف أوؿ مقعد، وأف يتفاعل مع أساتذتو على ؿتو ؽتتاز.. وعليو أف لُتضّ 

إُف اصتامعة، وأف يضع خطوطًا حتت األ ياء غَت اظتفهومة حىت يسأؿ أساتذتو عنها.. وعليو 
اتذة، مراجعة اظتواد الصعبة لقراء ا يف كتب أوسع أو لدراستها مع بع، الزمبلء أو بع، األس

وإف كاف ُمفّرطاً يف بع، الطاعات والواجبات فعليو أف يتوقف عن ذلك، وأف يكثر من دعاء اهلل 
 تعاُف وطلب اظتعونة..

ىذا بع، ما على عمر القياـ بو من أجل رفع مستوى معدلو الًتاكمي إُف الطموح الذي 
 اضتقيقة:  وىكذا ،يطمح إليو، وىكذا نتكن أف نقيا كثَت من اضتاالت على حالة عمر

فبل ؾتاحات كربى دوف ؼتاطرة، وال أىداؼ سامية من دوف التغيَت يف السلوؾ والتصرفات 
 واظتواقف والعادات والعبلقات اليت مررنا عليها دىراً من أعمارنا.. 
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 خغٕاخ يًٓح نهُجاح
: مثل: )النجاح اضتقيقي ىو الفوز على النجاح ىيم التي تساعدالمفاالخطوة األولى 

النجاح الدنيوي إف َف يقرب اإلنساف  -ؿتن نؤمن بأف الدنيا مزرعة لآلخرة -برضواف اهلل تعاُف
النجاح الذي يتم بطرائق غَت مشروعة ؾتاح يكوف وبااًل على  -من ربو فهو ؾتاح مؤقت ووقتي

 صاحبو..(.

، صحيح صل عليهالقضية ليست قضية درجات أو  هادة حتأف ا ىنا تستطيع أف تفهم 
ىذا جزء من النجاح، لكن أف تذىب إُف صبلة اصتماعة فهذا جزء  خر من النجاح، وأف أف 

تغ، طرفك عن احملاـر فهو جزء  خر منو، أف حتبا لسانك عن الغيبة أيضاً.. اظتهم أاّل هتزئ 
النجاح للحصوؿ على  هادة أو درجة، فهذه خيانة للنجاح، ومن اظتفروض أف نضع األمور يف 

 ..نصاهبا الصحيح

: إف كثَتًا من األطفاؿ نتيلوف إُف الكسل، أف تتعاوف األسرة والمدرسة الخطوة الثانية
، فعندما تقوؿ لو: ادرس، يقوؿ لك: فبلف درس وَف االستثناءويأتوف بأمثلة تدؿ على اظتصادفة و 

ينجح!! فبلف َف يدرس وؾتح!! وىذا قد لتصل، ففبلف قد يدرس ويهمل جزءاً من دراستو، وقد 
ح إنساف دوف أف يدرس القدر كايف، لكن  ىذا األمر ليا قاعدًة، النجاح الصغَت لتتاج ينج

 جهداً صغَتاً، والنجاح الكبَت لتتاج جهداً كبَتاً..

: إف لدى األطفاؿ القابلية للتفوؽ يف اعتقادي، وىنالك الخطوة الثالثة: الثقة بالنفس
لو َحُسن استغبلعتا لكانوا متميزين، وكثَت  من األطفاؿ لديهم استعدادات زّودىم اهلل هبا% ٓٛ

بطوف، فاألسرة حتيطهم بكثَت من اإلحباط، فهم يقولوف لو: ال نتكن أف من الشباب اليـو ػتُ 
تنجح، وال نتكن أف هد وظيفة حىت وإف خترجت من اصتامعة... واألساتذة قد يفعلوف ذلك 

لطالب أف تتسلح بثقة جازمة تدفع عنك  تثبيط عليك عزيزي االأحياناً.. رغم كل ىذا اإلحباط و 
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كل اظتثبطات.. تقوؿ من خبلعتا لذاتك: )أنا قادر حىت على فعل اظتستحيل ولو استحاؿ ذلك.. 
 فالقليل من الصرب والعزنتة والتضحية كفيٌل بأف يضمن لك النجاح..(.

عليو وقد رسخ الن  ػتمد صلى اهلل  الخطوة الرابعة المثابرة واالستمرار في العمل:
 .(ٔ)وسلم ذلك بقولو: )أحبُّ األعماؿ إُف اهلل تعاُف أدوُمها، وإف قل ..(

نفسو يف جانب معُت ف ف من اظتهم أف تؤكد األسرة للشاب أنو إف كاف ال يرى نبوغًا يف 
بالتدريب والعمل عليو سيعوض ذلك النق ، ولو نمرنا إُف الناجحُت لرأينا معممهم  استمراره

 تهاد واصتّد واظتثابرة والتعليم، وليا لسبب أنو كاف ذكياً أو مبدعاً.صار ناجحاً باالج

إف البع، قد يقوؿ: إما أف  الخطوة الخامسة البحث عن النجاح مهما كاف صغيرًا:
 فهذا جيد. %ٜٛوإّما فبل، وىذا خطأ.. إذا حصلت على  %ٜٓيكوف معدِف 

راتب عاٍؿ أو فلن أعمل..! ؾتد أناسًا عاطلُت عن العمل يقوؿ أحدىم: إما أف أعمل ب
نقوؿ لو: إف جلوسك يف البيت يف اضتدب ذاتو خطأ، ولو عملت غتاناً لكاف خَتاً لك من اصتلوس 
يف البيت، ألنك بعملك تستفيد اطتربة، وقد يكتشف صاحب العمل براعتك وعندىا لن 

 يستطيع أف يتخلى عنك.

إف بع، األسر  حد:الخطوة السادسة وىي إف لم تساعد نفسك فلن يساعدؾ أ 
تريّب لدى الشاب روح االتكالية: ؿتن نأيت لك باظتدرس اطتصوصي، وؿتن ؾتلا معك، ووالدؾ 

 يساعدؾ وأخوؾ الكبَت يساعدؾ و...

مع أف اظتفروض  يء  خر دتاماً: عليك أف تتعب وتنصب وبعدىا تستطيع طرح أسئلتك، 
أف ؿتل  لك واجباتك أو تريد من ؿتن سنساعدؾ يف حّلها ما دمت بذلت ما يف وسعك، أّما 

 اظتدرس اطتصوصّي أف يلقمك العلم كما يُلق م الصغَت لقمة الطعاـ، فهذا خطأ فادح!.
                                                           

 رواه البخاري ومسلم. (ٔ)
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 :انشاتظ
ىل سبق لك أف شتعت أغنية أو كلمة ذكرتك يف اضتاؿ بشيء ال عبلقة لو مبا تقـو بو يف 

 تلك اللحمة؟
 ر منسية منذ أمد طويل؟ىل سبق لك أف استنشقت رائحة أو عطر أحيا فيك مشاع

ه منذ زمن بعيد، ويف اللحمة اليت تقابلتما أف التقيت بصديق قدٔف لك، َف تر  ثدىل ح
 فيها، عادت بينكما كل الذكريات اظتشًتكة؟

 ىل سبق أف تناولت وجبة طعاـ، ذكرؾ مذاقها بوجبة أخرى ليا عتا نفا اظتذاؽ؟
نية، نضع ارتباطات بُت التجارب  كل ىذه التجارب وغَتىا مشًتكة. ؿتن بدوف قصد أو

واظتشاعر والعواطف، إف ىذه الماىرة تسمى بػ)الرابط( وبتكرار الروابط الصحيحة، نتكننا 
 اسًتجاع التجربة األصلية إُف الذكرة يف أي ضتمة نريد وبدوف عناء..

تستطيع بلوغ أية حالة ترغبها وإعادة إحياء  ..ما الذي نتكن أف يؤديو لك الرابط؟
 شاعر بغية استخدامها للوصوؿ إُف حاالت االمتياز والتفوؽ الذىنية..اظت
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 :فٕائذ انضغٕط ٔانرٕذش
يًتدد يف ذىنك اخف: وىل للتوتر فائدة، وىل ىناؾ نفع من الضغوط؟  أكاد أشتع سؤاالً 

 وأجيب بػ)نعم(، ودعٍت أوضح لك:

مدير لديو مشروع ما، كتب االنتهاء منو يف وقت ػتدد، بكل تأكيد سيواجو توتراً، 
وستًتاكم عليو الضغوط، وىذه الضغوط والتوترات مهمة جداً، إف ىذه الضغوطات اليت تقلقو  

 بشكل إكتايب. فيوكي ينتهي من عملو يف الوقت احملدد أ رت 

، كتب أف يكوف متوترًا كي ييم عاؿٍ ، لديو امتحاف ومطالب بتقطالب يف مرحلة دراسية
 يصبح أكثر انتباىاً ظتطلبو.

  اب يتخرج، ويتقدـ إُف وظيفة، وعليو أف نتر بامتحاف مقابلة، فبل  ك ىو متوتر.

 لذي أريد أف أقولو من كل ىذا؟اما 

ت غوطات ىو تقبلها كأمر واقع ما دامىو أف األسلوب األمثل يف التعامل مع التوتر والض
معينة، وتساعدنا على  حذ اعتمة، واالنتباه إُف ما نريد.. ما داـ التوتر َف يذىب بك يف حدود 

إُف حالة خنق وغضب وإحباط وقلق، فهو توتر غَت ؼتيف. نعم، خذ من التوتر اظتقدار 
 الصحي، ودع الباقي.
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 أًْٛح انمشاءج
وؿتن على امتداد العاَف تُعد القراءة من أكثر األنشطة أقتية لبلستفادة من أوقات الفراغ، 

اإلسبلمي نعآف من إعراض الكبار والصغار، والشيوخ والشباب، والرجاؿ والنساء.. عن القراءة، 
والكتاب، ونعآف من إعراض عن النمر إُف الِعلم على أنو أوسع باب وأقصر طريق للنمو 

 واالزدىار والتقدـ..!

القراءة تبُت أف اظتواطن العريب يف  ويف دراسة أجريت حوؿ الوقت الذي يُنفق يوميًا يف
 دقيقة..! ٖٛدقائق يوميا، أما األوريب يف حدود  ٚاظتتوسط يف حدود 

منهم يقضوف  %ٛٗربية فتبُت أف اسة على الشباب يف إحدى الدوؿ العكما ُأجريت در 
 وقت فراغهم يف الرياضة، على حُت أف واحداً يف األلف يذىبوف إُف اظتكتبات..!

 ذا:والسبب يف ى

 ..يوع األمية  
 .يوع اظتستويات التعليمية اظتنخفضة لدى معمم  عوبنا  
 .يوع الفقر وضآلة اظتاؿ الذي نتكن توفَته لشراء الكتاب  
  ،واألىم من كل ىذا أف األمة نسيت التقاليد العريقة اليت كاف عليها أسبلفهم

 من اظتداومة على القراءة، واحًتاـ الكتاب، واضترص على اقتنائو..
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 من فوائد القراءة:

أِنا تثَت االىتماـ بالتأمل والتفكر، فعن طريق االطبلع على اظتنجزات األدبية  أواًل:
 والعلمية يتعلم اظترء كيف يفكر بوضوح.

أف القراءة تُتيح لنا فضيلة اظتقارنة بُت ما لدينا وبُت ما لدى اخخرين، وبُت فضائلنا  ثانياً:
معائبنا وبُت معائبهم، ونتيجة اظتقارنة نعرؼ ما الذي علينا أف نتمسك وبُت فضائل اخخرين، بُت 

 بو، ونعمل مبقتضاه، أو أف نتخلى عنو، أو أف نعدلو أو نطوره..

من فضائل القراءة الكربى أِنا تنمي عقولنا ورغباتنا يف الكتابة والتأليف، حيث  ثالثاً:
 األسبوع كتاباً على األقل ف ننا نشعر بأف حياتنا يقوؿ أكثر العلماء واظتفكرين: "إننا إذا َف نقرأ يف
اظتعرفة، وحُت  ؿتوجديد فتح عقوعتم ونفوسهم باهاه  يف فوضى تامة" وذلك ألف تعوُّدىم القراءةَ 

ال يتمكنوف من التواصل بذلك اصتديد يشعروف بالنق  واضترماف، وبشيء من الضياع، فلذلك 
فز من خبلعتا على القراءة، حىت ولو كانت صغَتة على األسرة أف تبٍت مكتبة يف اظتنزؿ حت

 ومتواضعة.

ليجـز كل واحد منكم أيها الشباب، وليقطع ميثاقًا وعهدًا على نفسو بأال نتر يـو إال 
ويقرأ نصف ساعة على األقل، ويف أوقات اإلجازة والعطبلت األسبوعية أو حىت على الطرقات 

القراءة عن ساعتُت يومياً.. إف قراءة نصف ساعة يومياً ويف أوقات االنتمار، ينبغي أال تقل مدة 
دُتكن اإلنساف من قراءة كتابُت  هرياً، وىذا يعٍت ليا بالقليل إذا علمنا أف لدينا أعدادًا كبَتة 
من الشباب، ومن خركتي اصتامعات ال يقرأ الواحد منهم أي كتاٍب يف السنة، وىذا  يُء ػتزف 

 ومؤَف جداً..!

الشاب أف تأخذ زماـ اظتبادرة، وتسعى القتناء الكتاب وقراءتو، لًتتقي من  لذا عليك أيها
خبللو بنفسك ومبجتمعك، بل إنٍت أراه السبيل األوؿ لك ؿتو التفوؽ وتطوير  فاؽ العقل والفكر 

 لديك.
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 نصٕص انٕلد
نعم ىناؾ لصوص للوقت، ومهلكات للزمن، ومضيعات للدقائق والثوآف، دعونا نتعرض 

 لبعضها:

وىو الل  األكثر  هرًة وتأ َتاً، ومعمم البشر يعشق التأجيل التأجيل والمماطلة:  -ٔ
 واظتماطلة، واختبلؽ األعذار لتأجيل عمل ليـو إُف الغد!

الغريب أف اظترء يكوف قادرًا على االتياف بالعمل اظتكلف بو وإِنائو، لكنو ُيصر وبشكل 
 مثَت للدىشة إُف أف يؤجلو ببل سبب مقنع.

حقيقة األمر، إف التأجيل والتسويف عتما أسباب، دعٍت أستعرضها لك حىت تتعامل  ويف
 معها اكمة ودراية:

 :ال إراديًا اظترء يهرب من الشيء اظتكلف بعملو، إذا كاف ىذا الشيء  اإلرغاـ
، فالنفا اإلنسانية دائمًا ما تعشق الركوف تكليفًا مبا راً، ويستلـز جهدًا وعمبلً 

 والدعة.إُف الراحة 
 لدى اظترء منا للقياـ بعمل ما، ف نو  ةتوفر اضتماسإذا َف ت :ةعدـ توفر الحماس

 سيجد نفسو مندفعاً ؿتو االبتعاد عن ىذا العمل وػتاولة تفاديو.
 :اطتوؼ يدفعك إُف اظتماطلة، فاطتوؼ من الفشل أو السخرية ىو الذي  الخوؼ

، ساعة تلو كتعلك تؤجل القياـ بعمل ما، وتعمل على تأجيلو يو  مًا بعد يـو
 أخرى. 
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كثَت من البشر ال يعرؼ أولويا م، ماذا يقدموف، وماذا   الخلط بين أىمية األمور: -ٕ
 يؤخروف، وبأي األمور يبديفوف، وما الذي ينبغي تأجيلو؟!.

 يء  خر،  فقد تبدأ يف عمل  يء مث تتوقف للقياـ مبكاظتة، أو لعمل عدـ التركيز: -ٖ
 من الوقت. اً كثَت يع  ىذا من  أنو أف يض

الشخ  الذي يستحي من رف، الزيارات، والدعوات  عدـ قدرتك على قوؿ ال: -ٗ
 واحملاد ات اليت ليا عتا موعد سابق كتد نفسو ضائعاً، غَت قادر على امتبلؾ زماـ وقتو.

مكاظتة طارئة، صديق على غَت موعد، ىذه اظتقاطعات تقطع  المقاطعات المفاجئة: -٘
 ٍت، وتأخذ من وقتك الكثَت.تفكَتؾ الذى

 خر، مث  يئاً بأف تكوف منهمكًا يف  يء ما، مث تًتكو لتفعل   المجهود المكرر: -ٙ
تعود مرة أخرى ظتا كنت تقـو بو ابتداًء، ىذا األمر كتعلك تبذؿ جهدًا مضاعفاً، ظتا كتب أف 

 تبذلو.

فك ومفاتيحك مهملة، دائم البحث عن ىات حاجاتكأوراقك مبعثرة،  عدـ النظاـ: -ٚ
 وحقيبتك، ىذه كلها أ ياء بسيطة تضيع وقتك و لكو.

 قد تكثر قائمة اللصوص، بيد أف اظتهم أف تدرؾ أف ىناؾ  يئاً ما متطف وقتك ويلتهمو.
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 انعضنح:
من العزلة مهم ظتن يريد االرتقاء بذاتو، فاإلنساف َمي اؿ بطبعو إُف االجتماع بالناس،  يء 

ويف زماننا كثرت األماكن اظتهيأة الستهبلؾ األوقات مع األصدقاء والزمبلء، وحُت يشعر اإلنساف 
جتماع دة، ف ّف حاجتو إُف االبالفراغ الروحي، أو تكوف حياتو خالية من األنشطة واألىداؼ اصتيّ 
 باخخرين تشتد، حيث يتخذ منو وسيلًة للِفرار من مواجهة نفسو.

 وكانوا يقولوف: األنا بالناس من عبلمة اإلفبلس...

 ؿتن يف حاجة إُف العزلة، أو بتعبَت أدؽ يف حاجة إُف  يء من العزلة ألمرين:

 من  ىا مبا يتطلبودهديُد الطاقة الروحية، حيث إف االجتماع بالناس يستنف
التكيُّف واجملاملة واالنشغاؿ.. وذلك التجديد يكوف باإلكثار من ذكر اهلل تعاُف 

 ومناجاتو، وقراءة القر ف والدعاء والتنفل.
  االستفادة من الوقت الذي توفره العزلة يف إؾتاز ما كتب علينا إؾتازه، وىذا ال

أفضُل من يتناىف مع األصل اظتعروؼ من أف ؼتالطة الناس على ىدِي الشريعة 
 ػتدودة.. مةٍ منم   اعتزاعتم، فأنا ال أدعو إُف عزلة مطلقة، ولكن إُف عزلةٍ 
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 انماعذج ادلثهٗ يف انُٕو!!
 وىل لنـو قاعدة مثلى؟!

أقوؿ: نعم، ّف مبكرًا واستيقظ مبكرًا تنعم بوقتك، فرصة اإلنتاج يف الصباح تكوف كبَتة 
 جداً والسهر دائماً ما يرىق اصتسم والعقل.

 

 انرٕلع ٔلإٌَ اجلزب:
إف التوقع مثل السيارة اليت تأخذؾ إُف مكاف الذي تريد الذىاب إليو، وكما قاؿ أحد 
اضتكماء: "ما أنت عليو اليـو ىو نتيجة كل أفكارؾ".. واخف إليك ىذا السؤاؿ، ىل تعتقد يف 

ث أنك فكرت يف  خ  ما ويف نفا اللحمة وجدتو يتصل بك دتوارد األفكار؟ ىل ح
تفياً؟ أو ىل توقعت  يئًا  مث حدث ىذا الشيء بالفعل كمثل أف تتوقع أف هد زميلك يف ىا

 مكاف ما، مث هده بالفعل؟

ث ذلك فأنت قد مررت بتجربة )قانوف التوقعات( وىذا القانوف يقوؿ: )أف كل ما دلو ح
تتوقعو بثقة تامة سيحدث يف حياتك فعبًل( طبعًا إذا  اء اهلل تعاُف ذلك، وؿتن نعلم من خبلؿ 
علم اظتيتافيزيقا "أف العقل كاظتغناطيا كتذب إليو الناس واظتواقف والمروؼ ضتاالت أفكار 

 متشاهبة".. 

عندما نفكر بطريقة إكتابية تنجذب إلينا اظتواقف اإلكتابية ب ذف اهلل تعاُف وبقدرتو ف
ومن ىنا يقوؿ  ،ف ننا ؾُتَذب قطعاً إُف اظتواقف السلبية ،والعكا لتدث عندما نفكر بطريقة سلبية



144 
 

اصتراحُت الكبار، فقد  وقد حدث ذلك ألحد أحد اضتكماء: "ؿتن غالبًا ؿتصل على ما نتوقعو"
ع أنو سيموت بسرطاف اظتخ وقد حدث ذلك فعبًل، وأيضًا توقعت إحدى األمهات أف توق

ث فعبًل أنو عندما كرب أوالدىا قضوا أوقاتًا يف دأوالدىا سيدخلوف السجن بتهمة السرقة وقد ح
السجن بتهمة سرقة إحدى السيارات، وقد صرحوا بأف والد م كانت دائماً تردد أِنم يف يـو من 

 ف مصَتىم السجن!!األياـ سيكو 

 واآلف إليك ىذه الخطة للوصوؿ للتوقعات اإليجابية:

عندما تشعر أنك تقوؿ لنفسك أ ياء سلبية عليك أف تنتبو فوراً وتأمر عقلك الباطن  -ٔ
 باإللغاء..)أي إلغاء األ ياء السلبية(.

ل عليك بتغَت السلبيات إُف إكتابيات ف ذا شتعت نفسك تقوؿ: )أنا ال استطيع عم -ٕ
ذلك وأنٍت لن أؾتح( عليك بتبديل ىذه الرسالة إُف )أنا أستطيع عمل ذلك وسأؾتح، وإذا كاف 

 النجاح يف عمل ذلك ؽتكناً ألي  خ   خر فهو ؽتكن ِف ونتكنٍت النجاح(.

قم بالتصرؼ فوراً تبعًا طتطتك واحذر الرسائل واإل ارات السلبية اليت يتلقاىا عقلك  -ٖ
اد عائلتك واحمليطُت بك، وال تسمح ألي  خ  أف يربمج لك الباطن من أصدقائك وأفر 
 توقعاتك بطريقة سلبية.

ابدأ يومك بتوقعات إكتابية وقل لنفسك: )أنا أتوقع أف يكوف اليـو ؽتتازًا إف  اء  -ٗ
 اهلل(.. و ق بأف  يئاً سيحدث لك.
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ياة، مث توقع اطتَت، وأحسن ما يف الناس، وأحسن ما يف اظتواقف، وأحسن ما يف اضت -٘
قوؿ اهلل تعاُف يف اضتديث القدسي: )أنا عند ظنب عبدي  لمن باهلل تبارؾ وتعاُف، وال تناحس ن ا

 .(ٔ)يب، فليمن  يب ما  اء(

  إنٛك أخريا  عضٚض٘ انماسئ اخلغٕاخ انعًهٛح نررفٕق دساسٛا  
ادة و أو ألجل اظت ،ال ألجل أف يقاؿ فبلف متفوؽ أو ذكي ألف اهلل أمرنا بالعلم،اسع للعلم  :أوالً 

 غَتىا من اصتوانب الفرعية.
وال تنمر إُف من  ،واطمح أف تكوف أفضل منهم، انمر إُف من ىم أفضل منك يف الدراسة :ثانياً 

 ىم أقل منك وتقارف نفسك هبم. 
  .صرار من بداية السنة الدراسيةالعزنتة و اإل :ثالثاً 
 باراتسيسهل عليك االخت ، بلألف ذلك لن يأخذ منك وقتا طويبل ،اظتذاكرة أوال بأوؿ :رابعاً 
 . الحقاً 

وال  ،بأوؿ ألف ذلك سيجعلك حتضر الدروس أوالً  ،و عدـ الغياب اضتضور مبكراً  :خامساً 
 لكل ما لتدث داخل اظتدرسة.  جيداً تفوتك اظتعلومات و الدروس و ستكوف متابعا 

؛ فهذا لن يأخذ منك  اظتدرسمن قبل اظتعلم و لو قبل غتيء  رس قبل  رحوحتضَت الد :سادساً 
 . حفمو بكل يسر و سهولةسيسهل عليك فهم اظتوضوع و  ألف ذلك ،سوى وقت وجيز

 .أ ناء  رح الدروس يف اً مع اظتعلماإلصغاء واالنتباه والًتكيز جيد :سابعاً 
النـو اظتبكر و االبتعاد عن السهر و االستيقاظ قبل صبلة الفجر ألف ذلك كتعلك يف قمة  :ثامناً 

 . من الشوائب ياً خال صافياً  النشاط واضتيوية و نتنحك ذىناً 
                                                           

 رواه البخاري عن أيب ىريرة. (ٔ)
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 . ة السليمة و التقليل من اظتنبهاتالتغذي :تاسعاً 
 ؽتارسة الرياضة. :عاشراً 

 .االبتعاد عن رفقاء السوء الحادي عشر:
 تعاد عن اظتعاصي و طاعة الوالدين؛ فهذا يعطيك روحا معنوية قوية. االب شر:الثاني ع
اسأؿ مدرس اظتادة مبا رة و ال تتخاذؿ  ،عند وجود أي غموض يف درس معُت عشر: الثالث
 سؤالو.يف 

 : أقترح عليك التاليفي النهاية 
ألف ذلك سَتسخ اظتعلومة اليت  ،اذىب مبا رة ضتل الواجبات فقط ،. بعد غتيئك من اظتدرسةٔ

 .الواجب لن يأخذ منك وقتا طويبلً  واجبات اظتواد العلمية ؛ فحل خصوصاً  ،أخذ ا يف ىذا اليـو
 ساعة والنصف بعد يـو دراسي  اؽ.. ب مكانك أخذ قيلولة بسيطة ال تزيد على الٕ
 ،ظتشي مع األصدقاءفب مكانك ا ،. ؽتارسة الرياضة يف العصر و ليا الرياضة كرة القدـ فقطٖ

 العقل السليم يف اصتسم السليم (.نعلم اظتقولة اليت تقوؿ )  ؿتنو  ألف الرياضة هعل ذىنك صافياً 
 دأ اظتذاكرة اصتدية.. بعد صبلة اظتغرب، تبٗ
 نفسك بأي  يء حتا أنو يرفو عنك. و عن، رفّ . بعد انتهائك من اظتذاكرة٘
 .. النـو اظتبكرٙ
 ة الفجر قبل ربع ساعة على األقل.قبل صبل . االستيقاظ اظتبكر وٚ
ألف يف ىذا  ،ر الدروس اليت سيتم  رحها يف ىذا اليـو الدراسيحضّ  ،. بعد صبلة الفجرٛ
 .و منفتحاً  ت سيكوف ذىنك صافياً الوق
 .و ال تتأخر أبداً  . اذىب إُف اظتدرسة مبكراً ٜ
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إياؾ أف تعمل مبا اتفق،  وأخَتًا أختم بقوؿ اإلماـ الغزاِف وىو ينصح طالب العلم: ))
نميم، ف ف بالتنميم تمهر بركة األوقات، ودائمًا يف الصرب النجاح، كيفما اتفق، بل عليك بالتّ 

والصرب ذاتو اقلب حروفو هد مقومات النجاح، فالصرب يف الدراسة، والرضى مبا مضى، والبصر 
 .((التفوؽ ب ذف اهلل تعاُفبأف حتفظ بصرؾ عما ال لتل لك فتصفو لك الذاكرة، وتنعم بالنجاح و 

مج أنت وضعتو اال يتجزأ من برنَ  زءاً ومن ىنا عليك عزيزي الطالب أف هعل من ِنارؾ جُ 
، اً ويقوؿ: أنا وضعت برناغت ة واظتعرفة، لكن قد يتسأؿ بع، الطبلبأو غَتؾ من أىل اطترب 

 ولكنٍت َف ألتـز بو..! فما فائدة وضعي للربنامج؟!.

 .. يف وضع ىذا الربنامج، ظتاذا َف هعلو )ديناميكياً(؟ فأقوؿ لو: يامن تعبت

تستطيع أف تعّدؿ فيو مبا تشاء حىت هد أنك قد التزمت بفحواه، وحىت لو ُكنت أي أنك  
ن التصرفات ، يكفي أنك قد أعطيت عقلك البلواعي )أي اظتسؤوؿ عأنك َف تلتـز هبذا الربنامج

شعر، وىذا ما أ بتو الطب اضتديث، ألف اعتمة واإلرادة البلإرادية( أُُسسًا دتشي عليها دوف أف ت
وىذا اد ذاتو تشجيع  ،للنجاح موجودة، والدليل على ذلك أنك قد أقدمت على وضع برنامج

  لك من الداخل ودافع لك من اطتارج ؿتو التفوؽ والنجاح.
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ؿتو أرجو أف أكوف قد أوصلت لك بع، الكلمات اليت ترفع من عزنتتك، وترتقي بك 
 النجاح والتفوؽ ب ذف اهلل تعاُف...

 وإذا كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت النفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراً 
 شػػػػػػػػػػػػػرؼ يػػػػػػػػػػػػػنطح الّنجػػػػػػػػػػػػػـو بروقيػػػػػػػػػػػػػػ
 لػػػػػػػوال المشػػػػػػػػقة سػػػػػػػػاد النػػػػػػػػاس كلهػػػػػػػػم
 ىمتػػػػػػػػػػػػي ىمػػػػػػػػػػػػة الملػػػػػػػػػػػػوؾ ونفسػػػػػػػػػػػػي
 تريػػػػػػػػػػدين لقيػػػػػػػػػػاف المعػػػػػػػػػػالي رخيصػػػػػػػػػػة
  إذا غػػػػػػػػػػػػامرت فػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػػػػروـٍ 
 ولػػػػػػػػم أر فػػػػػػػػي عيػػػػػػػػوب النػػػػػػػػاس عيبػػػػػػػػاً 

 ىمػػػػػػػػػة نفسػػػػػػػػػو ومػػػػػػػػػن تكػػػػػػػػػن العليػػػػػػػػػاءُ 
 نىػػػػػػػب أو أدرؾ المػػعػػسهلن الصػتػػػألس

 مػػػػػػػػػن يهػػػػػػػػػن يسػػػػػػػػػهل الهػػػػػػػػػواف عليػػػػػػػػػو
 لػػػػػػػوال لطػػػػػػػائف صػػػػػػػنع اهلل مػػػػػػػا نبتػػػػػػػت

 

 تعبػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػي مرادىػػػػػػػػػػػػػػػا األجسػػػػػػػػػػػػػػػاـ  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزّّ يُقلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل األجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال

 اؿُ الجػػػػػػػػػػػػػػػود يفقػػػػػػػػػػػػػػػر واإلقػػػػػػػػػػػػػػػداـ قتَّػػػػػػػػػػػػػػػ
 نفػػػػػػػػػػػػس حػػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػػرى المذلػػػػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػػػػراً 
 وال بػػػػػػد دوف الشػػػػػػهد مػػػػػػن إبػػػػػػر النحػػػػػػل
 فػػػػػػػػػػػػػػػػال تقنػػػػػػػػػػػػػػػػع بمػػػػػػػػػػػػػػػػا دوف النجػػػػػػػػػػػػػػػػـو

ـِ     كػػػػػػػػػػػػػنقص القػػػػػػػػػػػػػادرين علػػػػػػػػػػػػػى التمػػػػػػػػػػػػػا
 فكػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػذي يلقػػػػػػػػػػاه فيهػػػػػػػػػػا محبػػػػػػػػػػب
 فمػػػػػػػػػػػػا انقػػػػػػػػػػػػادت اآلمػػػػػػػػػػػػاؿ إال لصػػػػػػػػػػػػابر
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح بميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ

 بِ تلػػػػػك المكػػػػػاـر فػػػػػي لحػػػػػم وفػػػػػي عصػػػػػ
 

 

 

 واضتمد هلل رب العاظتُت
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 .أسرار اإلعجاز العلمي يف القر ف والسنة، موقع اظتهندس عبد الدأف الكحيل 

http://www.kaheel7.com/ar/index.php 

  اظتركز العاظتي للربغتة اللغوية العصبية(ICNLP) :اظتوقع االلكًتوٓف ،

http://www.icnlp.net 
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 المصادر والمراجع األجنبية

 Interactive Atlases ,Digital Anatomist Project 

 College of medicine, department of pathology, from 

web: http://www.oumedicine.com/body.cfm?id=2622 

 National institutes of  health, from web:       

http://www.nia.nih.gov 

 BBC Home , science , from web:   

http://www.bbc.co.uk/science 

 Why God Won’t Go Away, Author: Sharon Begley 

With Anne Underwood 

 Http://wikileaks.org/ 
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 للتواصل:

 أزتد أبو البهاء مؤذف

 +ٖٜٙ ٜٗٗ ٜٚٚٓٛٓىاتف:  -حلب  –سورية 

 للمراسلة:

 Amad.Moazen@Hotmail.Com /Moaze.Ahmad@Gmail.Com  

 الموقع االلكتروني:

 WWW.Ahmad.Moazen.Wordpress.Com 

 العنواف على الفيس بوؾ:

www.facebook.com/ahmad.moazen 


